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  مقدمة 

  `سم هللا الرحمن الرح/م 

  الحمد g والصالة والسالم عc رسول هللا أما �عد: 

� والتKبؤ �ه �انت منذ 
�ة فهم السلوك اإلmسا+  IJpقد . و �ع/د  زمنإن محاولة ال

ي �انت منذ إw  العد2د من الدراسات  أشارت   IJpأن محاولة فهم السلوك ال

    �دء الخل/قة. 

� أجراها هناك الQثT9 من   فهم الظواهر  لالعلماء عc مر التار�ــــخ    المحاوالت ال~8

� الفلسفة  علماء  وقد �حث    السلوك/ة،النفس/ة و 
 تطور �افة العصور عمل/ة    ! 

    الروح والجسد.  وخلقه ووجود  اإلmسان 

ي �ما 2درس    ون 2درس  علماء النفسإن   IJpم/اء  الطب و علماء  السلوك ال/Qال

�اء  T9ظواهر   وعلماء الف   �
وتحل/ل  وتحاول الدراسات فهم    الطب/عة،  مختلفة ! 

يمكونات   IJpالنفس    ماء. وقد وصل علالسلوك ال  wعلم النفس  ش�ل  �لورةإ  

لقرن السابع عIJ  الحاw� �عد الQثT9 من الجهود المضK/ة. وقد أسهم فالسفة ا

  �
 ! IJعلم النفس عن ط��ق خلق اتجاه  نمو والثامن ع 

�
 جد2د  ا

�
� دراسة    ا

عقل  ال ! 

ي IJpا��شافاتهم  ال� IJالقرن التاسع ع �
�ولوج/ا !   T9وكذلك أسهم علماء الف .

� المتعددة  L~1997وتوق   عدس،( عن الجهاز العص .(   

�ولوج/ا إن �دا2ة علم النفس الحق/ق/ة كعلم مستقل عن علم الفلسفة    T9والف

عام   ف  �1879انت   �
األلما+  العالم  أmشأ    TUلعلم  ح  L9مخت أول  فونت  /لهلم 

� المان/ا. 
�ــــغ !   L9مدينة الي �

   النفس ! 
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  فس نتاريخ علم ال

النفس    استقاللن  ا علم  علم   wا إw  وتحوله  يرجع   � L~1879سنة  تج��   �
 !  

� القر ألمان/ا  
ن التاسع عIJ �الرغم من أن تجارب مختلفة ت�اد تكون موجودة ! 

النفس �التأمالت � دارت حول عالقات    و7صورة عامة يرت�ط علم  ال~8  wاألو

  لفهم   ال�احثTU    اإلmسان �مح/طه و�انت هناك محاوالت منذ القدم من ق�ل

ات لسلوكه   T9سان و�2جاد تفسmوقد مرت عمل/ة تطور   ،المختلفطب/عة اإل

� عدة مراحل نذكرها 
  : علم النفس ! 

  �دائ"ة االوH: مرحلة األفFار ال 

وقد   �دائ/ة  المرحلة  �اإل2م هذە  ت   T9تم� � واألرواح    الش/اطTU  ان   سكن    ال~8

الموت `ش�ل أ�دي    د الجس الح/اة والشعور وتفارقه عند  ي و¡� ته�ه  IJpال

ال/قظة وأن   إل/ه عند  لتعود  مفارقة وقت/ة  المنام  ي  وعند  IJpال من  السلوك 

الن�ات والحيوان   أ2ضا أن   قاد و¢شمل هذا االعت  ألرواح والش/اطTU  عمل تلك ا

ها   T9وغ والمطر  المختلفة �ال��اح  الطب/ع/ة  األرواح    فيها تتح�م  والظواهر 

  و س¤ هذە العق/دة االح/ائ/ة ال�دائ/ة. 

  القدKمة: مرحلة الفلسفة 

�  مرحلة انتقال/ة ونوع/ة ح/ث    المرحلة،ە  تعد هذ
� الفكر اإلmسا+ 

حدث تقدم ! 

حاول   العاإذ  يتفهم  أن  ااإلmسان  مالحظاته  ط��ق  وتصوراته  لم عن  لواقع/ة 

ال  Jالم/الد جاء   ب¨ئةل/ف الرابع ق�ل  القرن   �
الطب/ع/ة ف©  الحوادث  بواسطة 

� التفكT9 فقد جمع أرسطو أغلب  فالسفة مثل 
أفالطون وأرسطو �أساليبهما ! 

�ائ/ةمالحظاته للحقائق    T9تب    الفQالطب/عة وألف سلسلة من ال �
والح/ات/ة ! 

ا جميع  النفتعالج  علم  و�ان  الوقت  ذلك   �
 ! المعروفة  والفلسفة  س لعلوم 

  ). واحدا من تلك العلوم و�ان 2عرف �أنه (علم دراسة الروح
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 LM"مرحلة التطورات خالل العهد المس 

 . � هذە المرحلة �انت الدراسات  �دأت هذە المرحلة مع نمو الدين المس/»�
 !

المعتقدات    IJm  wإ تهدف  والفلسفة  �العلم  والروح/ة المتعلقة  الديK/ة 

ها  T9وتفس .  

    مرحلة عV انتعاش العلم

فيها   وظهرت  الصناع/ة  الثورة  ظهور  مع  المرحلة  هذە  ا��شافات  ظهرت 

� المجاالت العلم/ة المختلفة وظهر 
�حوث علم/ة إw حT9    تواتجاهات عدة ! 

�  هؤالء العلماء    و�تجc أهم إسهام قام �ه  ونيوتن  غال/لو �حوث    الوجود مثل
 !

�   همتأ�/د
دراسة الحقائق    المستمر عc المنهج الموضو¬� الذي 2عد أساسا ! 

            �صورة عامة. 

  مرحلة العلم الحدKث 

وقد    �
اإلmسا+  الفكر  تطور   �

 !  
�
ا T9كب 

�
تقدما المرحلة  هذە  فيها وتظهر  ظهر 

� القرنTU  الثامن عIJ والتاسع  
� إذ أستخدم هذا األسلوب !  L~األسلوب التج��

�اء والعلوم المختلفة واستخدمت األسال/ب  ار عIJ وتوسعت المع  T9الف �
ف ! 

� علم النفس و7دأ 2حتل مركزە كعلم مستقل وأmشأ 
عالم النفس   التج��®/ة ! 

 �
أول    األلما+  فونت  لعلمول/م   L9ف/ه    مخت تجرى  و�انت  ألمان/ا   �

 ! النفس 

� تقدم °�ــــع ومستمر.  الحTU  وعلمالتجارب ومنذ ذلك 
  النفس ! 
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 لنفستعريفات علم ا

 النفس معYZ علم 
[
  : لغ@�ا

�ة    T9لمة علم النفس �اإلنجل�)Psychology ( لهما أصل  تتكون  TUمن مقطع

� وهما: المقطع األول 
  "الروح" "العقل".  " النفس" وتع~   Psyche  -يونا+ 

� المقطع  و 
�   logos-  الثا+  أو    وتع~  وأصبح   المقال،ال�حث  معناها  وتطور 

  "العلم". 

 معYZ علم النفس 
[
  : اصطالحا

ت  و   عددتلقد  النفس  علم  علماء   اختلفتتعار�ف  التجاهات   
�
وفقا وذلك 

:  اجمالو�مكن  المختلفة،النفس  �c2 هذە التع��فات ف/ما   

 "السلوك دراسة  هو  النفس  أفعال  ".  علم  ̧ع  مجم هو  والسلوك 

:    والخارج/ة،الداخل/ة    Organismال0ائن    TUقسم  wإ و�نقسم 

  ). Covert المالحظ () والسلوك غOvert T9السلوك المالحظ (

. ومن األمثلة عc المشاهدةالتعرف عل/ه عن ط��ق    مكن: 2السلوك المالحظ

،  الحد2ث، الحركة،: ذلك �
I&الضحك، المحاوالت.  الم  

السلوك   إدراك هذا  المالحظ: ال 2مكن   T9وأمثلة هذا   �المشاهدة،السلوك غ

 : ة و¡� T9̧ع كث ̧ع، األلم،الن   الحزن.  الخوف، الج

 ه النفس  الذ علم  العلم  (و  السلوك  2درس  والعمل/ات  Behaviorي   (

والتذكر،    والتعلم،  اإلدراك،  و�قصد بها   )،Mental Processالعقل/ة (

، وحل المش�لة. و�تفق عc هذا التع��ف �ل علماء النفس إال   T9والتفك

   قل/ال. 
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   أهداف علم النفس

) النفس  علم  أصول  � كتا�ه 
 ! راجح  عزت  أحمد  الدكتور   T9شÁ1970(   wإ

:  رئÃس/ة،لعلم النفس يوجد ثالث أهداف   إن أهداف علم النفس و�قول    و¡�

ە: فهم السلوك   .1 T9ك/ف ولماذا 2حدث    وتفس  TUاإلجا�ة عن السؤال �
و�تمثل ! 

ت السلوك وان �ل واحد منا ي��د ان 2عرف ك/ف تحدث األش/اء ولماذا حدث

أن    عc الش�ل الذي حدثت �ه ونحن نحس `شعور أفضل عندما mستطيع

 نفJ ظاهرة ما. 

عل/ه   .2 س/كون  �ما  ماذا   السلوك: التKبؤ    TUالسؤال عن  االجا�ة   �
 ! و�تمثل 

ولذا   التKبؤ  هو  العلماء  ي�بناە  الذي  الفهم  مع/ار  أن  2حدث  وم~8  2حدث 

ة حTU  2كون نتائج 2مكن القول �ان أي محاولة ل��ادة الفهم تكون ذات ق/م

   ة. الوصف ¡� التKبؤ الدقيق عم الظاهرة االصل/

وهو قدرة ال�احث التح�م    وتوجيهه: ض�ط السلوك والتح�م ف/ه بتعد2له   .3

 �
� إحداث ظاهرة ما لب/ان أثرها ! 

�  سهم !  ات ال~8 T9ب�عض العوامل او المتغ

أو  س®ب/ة  عالقات  وجود   cع الض�ط  عمل/ة  وتتوقف  أخرى  ات  T9متغ

�ن او  وظ/ف/ة T9متغ  TUب . Ç9أ� 
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  ميادين علم النفس

� سلوك اإلmسان. لنفس مواضيي�حث علم ا
� تختص !  ع ومجاالت عد2دة وال~8

� تكون له عالقة   للتخصصات ال~8
�
و�مكن أن نقسم اهتمامات علم النفس وفقا

  : االهتماماتومن هذە  ,بها

 L_̂علم النفس الفسيولو  

PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY  

  ك وكذل  ،والسلوكالعالقة بTU  الجسم  و�درس    . وهو ف�ع من فروع علم النفس

� وعالقتها �السلوك. و��حث العوامل   L~ي�حث وظائف الدماغ والجهاز العص

, �
� (الوق©  L~والعص �زر الحر6Êوالذا�رة والت T9التفك cتؤثر ع �   ). 1989ال~8

 L
Ykعلم النفس المعر  

COGNITIVE PSYCHOLOGY  

العمل/ات العقل/ة والذي يهتم �دراسة جميع    . وهو ف�ع من فروع علم النفس

ا 2مارسها   � المعلوماتال~8 استق�ال  ودراسة  ها   إلmسان   T9وترم ومعالجتها 

المعلومات   cع الفرد  حصول  عمل/ات  2درس  وهو  جاعها.  واس89 وتخ��نها 

  �
 ! استخدامها  تخ��نها وط��قة  وك/ف/ة  معرفة   wإ ̧�لها  وتح تمث/لها  وك/ف/ة 

المع النفس  علم  و�قوم   . �
اإلmسا+  السلوك  لدى  توج/ه  الذا�رة  �دراسة   �

ر! 

حل    ال0الم،  اإلmسان، من    واالن��اەاإلدراك    المش�الت، ط��قة  ها  T9وغ

    الدراسات المعرف/ة. 

  علم نفس الشخص"ة 

PERSONALITY PSYCHOLOGY  

ال  هذا  2درس  النفس.  علم  فروع  من  و�قوم    ف�عف�ع  الشخص/ة.  نظ��ات 

ووظائفها   االختالفات�دراسة   الشخص/ة  أ�عاد  ح/ث  من  األشخاص    TUب

و ة.  النفس/  –الس/كولوج/ة   السلوك    االنفعاالت�درس  �ما  وراء  والدوافع 
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الجKس    والتعلم. واإلدراك   جميع   cع تنطبق   � ال~8   TUالقوان� أ2ضا  و�ــهتم 

ي.  IJpال    

  علم النفس النمو أو التطوري 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  

ي�حث   التطوري،2طلق عل/ه العلماء أ2ضا علم النفس    كذلكعلم النفس النمو  

اإلmسان  نمو  الرح   و�درس   �
 ! تصورە  لحظة  مراحل  منذ  أرذل  ح~8    عمرە،م 

� تؤثر   و�حاول علماء النفس النمو ا��شاف م�ادئ النمو العامة والعوامل ال~8

, �
� النف&� التطوري مع األطفال الصغار  1989عليها(الوق© 

). 2عمل األخصا+*

مو  والن  االنفعاw� ��ناول هذا النمو  �ما و الد ح~8 ج/ل الطفولة الم�كرة.  منذ الم/

� لدى اإلmسان وتفاعله مع الب¨ئة المح/طة. ال
    جس¤� والنمو المعر! 

  االجتماLw علم النفس 

                                                  SOCIAL PSYCHOLOGY     

أف�ار ومشاعر وسلوك األشخاص �حضور  ف�ع من فروع علم النفس. 2درس  

 أو متخ/Ïً أو ضم
�
 نفس/ا

�
. و�درس أ2ضا مواضيعاآلخ��ن حضورا

�
اجتماع/ة   ن/ا

من    �الصداقةأخرى   للفرد  و�ل سلوك  والق/ادة  والعدوان   �
العر!8 والتعصب 

  خالل المجتمع. 

    علم النفس العام

GENERAL PSYCHOLOGY  

علم  وهو  فروع  من  للسلوك  2درس  .  النفس  ف�ع  العامة  الم�ادئ  و��حث 

� ��ل والعوامل المؤثرة ف/ه �العوامل الطب/
ع/ة والثقاف/ة. و�حاول أن اإلmسا+ 

� 2مكن أن تنطبق عc جميع األف � المجتمع  2كشف األسس النفس/ة ال~8
راد ! 

النفس/ة   لل�حوث  الرئÃس  الم/دان   L92عت العام  النفس  وعلم   .  T9تمي دون 

   والسلوك/ة. 
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 y.وي علم النفس ال?  

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY  

  ، المدرÑ� م النفس  2طلق عل/ه أ2ضا اسم عل.  النفس  ف�ع من فروع علم  وهو 

التعلم والتعل/م والذ�اء والذا�رة وحل مش�الت    وطرق  و��ناول دراسة أسال/ب

ووضع   النفس   اخت�اراتالتعل/م  علماء  و�عمل  والتحص/ل.  الذ�اء  لق/اس 

وط العمل I°  TUتحس ç�ون ع 7 � المدارس و   للمعلم  ال89
عالقة المعلم كذلك  ! 

� المدارس (ال
, بتالم/ذە والصحة النفس/ة !  �

    ). 1989وق© 

  أو علم النفس الع"ادي  |L علم النفس ال8لي}" 

CLINICAL PSYCHOLOGY  

2قوم �دراسة األمراض النفس/ة واالضطرا�ات  . النفس  ف�ع من فروع علم  وهو 

, �
النفس/ة   االخت�اراتومن  شخ/ص الحالة عن ط��ق    ). 1989العقل/ة (الوق© 

. و�عتمد العالج عc التحل/ل النف&�  والجلسات العالج/ة    والق/اس النف&�

    وتقن/ات عالج/ة نفس/ة أخرى. 

 Lwعلم النفس الصنا  

INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  

علم  وهو  فروع  من  وتحسTU   .  النفس  ف�ع  الصنا¬�  اإلنتاج  م/دان   �
 ! 2عمل 

العاملTU  وتخف/ض    واالخت/ار   العمل،ظروف   � و�ضع األصول لتدر�ب  المه~ 

   حوادث العمل وز�ادة اإلنتاج. 

 تج{�LẐ علم النفس ال

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY  

يتداخل مع �افة م/ادين علم النفس و�عتمد .  النفس  ف�ع من فروع علم  وهو 

النفس  علم  مجاالت   �
 ! �ة  T9االمب األ�حاث   cع  � L~التج�� النفس  علماء 
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لتفسT9    المختلفة، الحيوانات   cع �التجارب  و�قومون  ات  L9المخت ف/لزمون 

, �
� (الوق© 

    ). 1989السلوك اإلmسا+ 

 Lعلم النفس الس"ا�  

POLITICAL PSYCHOLOGY  

عل فروع  من  ف�ع  األسال/ب    . النفسم  هو  �استخدام  يهتم  الذي  العلم  وهو 

� تحل/ل سلوك الجهات الس/اس/ة  
والمفاه/م ونظ��ات علم النفس المتعددة ! 

� المواقف الس/اس/ة  
ات !  T9التغ T9تفس cالعمل/ة الس/اس/ة و�قوم ع �

الفاعلة ! 

� هذا المجال.  آلراءط واالخط وتقد2م 
 !           

  علم النفس اإلداري 

MANAGEMENT PSYCHOLOGY  

علم   فروع  من  ف�ع  تخصص    النفس،هو  وهو  الحديثة.  الفروع  من   L9و�عت

   TUالموظف cعلم النفس النظ��ة ع  TUمن ح/ث محاولته تعم/م قوان �
تطب/©8

� المؤسسات المختلفة. و�قوم بتفسT9 الظواهر الس
 !  TUلوك/ة وتعد2لها  والعامل

    �ما يناسب ز�ادة فاعل/ة المؤسسات. 

 Lw   علم النفس ال��

FORENSIC PSYCHOLOGY  

� الم�ادئ النفس/ة    �استخداميتعلق    الذي.  النفس  ف�ع من فروع علم  وهو 
 !  

  نظام العدالة والقانون/ة والجنائ/ة. 

  علم النفس اإلرشادي

 COUNSELING PSYCHOLOGY  

النفس/ة للصحة    �استخداميتعلق  .  النفس  ف�ع من فروع علم  وهو  الم�ادئ 

  النفس/ة للفرد واأل°ة والمجتمع. 
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  علم النفس الشواذ 

 ABNORMAL PSYCHOLOGY  

2ختص �دراسة السلوك غT9 السوي أو الشاذ.  ف�ع من فروع علم النفس.  وهو 

  و ستعمل صفة للفرد أو السلوك.   النمط،الشاذ معناە ما 2حرف عن القاعدة أو  

  LẐ علم النفس الط

MEDICAL PSYCHOLOGY      

النفس.     وهو  � مجاالت ف�ع من فروع علم 
 ! النفس/ة  الصحة  يهتم �مجال 

� المس�شف/ات العاد2ة. يتعامل مع األشخاص الذين 2ع 
نون االصحة العامة ! 

صح/ة   أمراض  عc  و من  تؤثر   � �القلق  النفس/ة  تهم  وصح  سلوكهمال~8

 ًÏق�ل العمل/ والخوف. مث 
�
  ات الجراح/ة، او التعامل مع تهيئة الشخص نفس/ا

  الصع�ة.  االمراض
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  مجاالت عمل علم النفس 

� علم النفس    تتعدد 
  وذلك  مجاالت العمل ! 

�
لذلك قد نجد   للتخصصات،وفقا

� المؤسسات  
̧�ة،أخصائيTU  نفسيTU  2عملون !  7   المس�شف/ات،  المصانع،  ال89

� تهدف إw تحسTU  عمله ها من المؤسسات ال~8 T9ا. وعلم ا ونظامهالسجون وغ

المختلفة.   المؤسسات   �
النفس 2عمل عc تحسTU  الصحة النفس/ة للفرد ! 

 : � النف&�
  وف/ما c2� مجاالت عمل األخصا+*

  فسيون معالجون: أخصائيون ن 

أن   2مكن  المجال  هذا   �
نذكر  !  تطب/ق/ة  اختصاصات  عدة  منها: يوجد 

 �
� النف&� ال األخصا+*

7وي واألخصا+* . النف&� اإل3ليÕ/K� وال89 �c/تأه  

L النف�L اإل�لي}"|L أو الع"ادي 
 األخصا��

Clinical psychologist  

� النف&�  
� ومن وظائفه  ،اإل3ليÕ/K� األخصا+* LMص  /شخ   و�طلق عل/ه أ2ضا العال

العقل/ة   الع/ادات  واالنفعال/ةاضطرا�ات األفراد   �
  النفس/ة،والمس�شف/ات    ! 

و�قوم �مقا�لة   ج،العال والسجون والمؤسسات األخرى، و�قوم ب�نف/ذ برامج  

،  Öالمر  � L~و�درس تار�ــــخ الحالة الط، �   واالجتما¬�
و�الحظ المرÖ  اللعب ! 

ا و¢مختلفةلالمواقف  و�ط�قها   االخت�ارات  ستخدم،  والنفس/ة  اإلسقاط/ة 

لÃشخص   و�عالج  االضطرابو�فJها  العالج  خطة  و�ضع    االضطرا�ات ، 

� Áستخدمها:    . النفس/ة التحل/ل النف&�    ،CBT,EMDRومن أنواع العالج ال~8

ها.     �اللعب،والعالج   T9والس/كودراما وغ  �
و�ختار األسلوب الذي Áستخدم ! 

والعالج   الموجه   T9غ والعالج  الموجه  العالج  مثل  الفردي    المساند، العالج 

مع   يتعاون  وقد  ومدته.  وعمقه   
�
أسبوع/ا العالج  مرات  عدد  و�خطط 

وأط�اء األطفال وأط�اء   العقل/ة،تخصصات مهن/ة أخرى مثل أط�اء األمراض  

و  ال�اطن/ة  األمراض  وأط�اء  االجتماعيTU   األعصاب    TUاألخصائي� هم  T9غ

  cتعتمد ع � ̧�ر برامج عالج المرÖ  ال~8 واألط�اء النفسيTU  والمساعدين لتط
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الب/انات   الشخص/ة    اإل3ليK/ك/ة. تحل/ل  تطور  م/دان   �
 ! �ال�حوث  و�قوم 

� الصناعة وا
لمدارس والع/ادات والمس�شف/ات)،  ونموها والتوافق (التك/ف ! 

والعال  ال�شخ/ص  مش�الت   �
(عطوف  و!  العقل/ة.  األمراض  من  والوقا2ة  ج 

 ،  TU21986اس .(  

?وي y.ال Lالنف� L
   األخصا��

Educational psychologist  

وتعد2ل  السلو6�  �العالج  و�قوم  المدارس   �
 ! الطالب  مع  2عمل  الذي  وهو 

̧�ة. �ما السلوك ومعالجة المشا3ل التعل/م/ة وا 7 � األطر ال89
لصحة النفس/ة ! 

الذ�اء واخت�ارات الدافع/ة.   اخت�ارات 2قوم ب�شخ/ص مشا3ل التعلم بواسطة 

مساعدة المختلفة  �الطرق  7وي  ال89 النف&�   �
األخصا+* الطالب    و�حاول 

� المدرسة. 
� تواجههم !    والمعلمTU  عc التغلب عc المشا3ل ال~8

 L�"التأه Lالنف� L
  األخصا��

Rehabilitation Psychologist 

� النف&� الذي 2عمل مع األشخاص �عد الحوادث والصدمات  
وهو األخصا+*

  �
� قد  سpب لهم مشا3ل سلوك/ة واضطرا�ات نفس/ة وقصور !  الجسم/ة ال~8

اإلصا�ة   �عد  الم��ض  مساعدة   �c/التأه النف&�   �
األخصا+* و�حاول  الذا�رة. 

� نتجت `سpب اإلصا�ة  عc العودة لح/اته السا�قة والتكي/ف مع اإلعا  قة ال~8

  أو جراء الحوادث. 

L علم النفس النمو 
 أخصا��

Developmental psychologist 

علم2درس    �
المراحل    أخصا+* جميع   �

 ! ي  IJpال التطور  التنموي  النفس 

أو  �الطفولة،  معينة  عم��ة  مرحلة   �
 ! ال�عض  يتخصص  ح/ث  العم��ة، 

و�قوم   الش/خوخة، �ما  أو  ا  مختصو المراهقة،  األطفال  لمجال  هذا  بتقي/م 
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� القضا2ا المرت�طة 
� النمو أو اإلعاقة، والتحقيق ! 

الذين قد 2عانون من تأخر ! 

̧�ة�الش/خوخة، ود   .راسة ك/ف/ة ا��ساب المهارات اللغ

  

� مجاالت  
 ! النفسيون  االخصائيون  المجاالت فقد 2عمل  إw هذە  �اإلضافة 

  أخرى مثل: 

 تا�ة األ3اد2م/ةQوال �ال�حث العل¤  

 المعاهد والجامعات  در¢الت �
  س ! 

  ها T9مجال الس/اسة، ال��اضة، الصناعة وغ �
  العمل ! 
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س علم النفس    مدار
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  علم النفس 
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  المدرسة البنائية 

الفلسفة عندما أmشأ   � منفصل عن  L~النفس كعلم تج�� فونت أول   فلهلم mشأ علم 

ج   � جامعة ليب89 
ة   ، و�ان �1879ألمان/ا عام  مختL9 لعلم النفس !  L92حاول تحل/ل الخ

. الشعور�ة إw عنا"ها الحس/ة األساس/ة و�ان منهجه هو المنهج  �
  االس��طا+ 

النفس لقد    البنائ/ة غT9 عمc� وأن علم  المدرسة  اتجاە  النفس يرون أن  �دأ علماء 

    . 2جب أن 2درس مش�الت الح/اة اليوم/ة فتخلوا عن المدرسة البنائ/ة

  

  

  

  

  

  )م فونتهللف(

� هو علم النفس دون 
� ألمان/ا �ان علم النفس البنا+*

 ! wسنوات علم النفس األو �
 !

� منازع و�ان هدفه هو التحل/ل 
� للعقل   االس��طا+ 

 .اإلmسا+ 

�عتL9 " تك9  " من أهم تالم/ذ " فونت " وقد حاول �أ�حاثه IJm المدرسة البنائ/ة و 

� الوال2ات المتحدة إال أنها انتهت  
ورة ابتعاد ومن    وفاته،مع  !   Ü� أهم أف�ارە اعتقادە

  cذلك ع T9لتأث النفس  � علم 
�ائ/ة !   T9الف النفس عن دراسة ما �عد الظواهر  علماء 

 .العلمت�امل 

  �
� " تق��ر المع~  " �أن معا+ 

وفJ " تك9  " عمل/ة الفهم والتفكT9 من خالل نظ��ته ! 

� من ارت�اط اإلحساسات �المجال  
أو من خالل ترا�طها  الذي تحدث ف/ه  األش/اء تأ+8

 .�اإلحساسات األخرى السا�قة
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 البنائ"ة أهم"ة المدرسة 

الب¨ئة وهذا   التك/ف مع   �
الشعور !  النفس ي�حث دور  المدرسة أن علم  ترى هذە 

الوسائل   إحدى  هو  فالشعور  دارون،   T9تأث � يوضح  ح~8    ال~8 اإلmسان  بها    TUستعÁ

̧�نه يتك/ف مع ب¨ئته، وذلك �التعاون مع    . الجس¤� تك

 

 �wسان،    و7التاmاإل� المح/طة  الب¨ئة   �
 ! 2جرى  �ما  نهتم  أن  ال�د  الشعور  نفهم  ح~8 

فإحساس اإلmسان �الJور واأللم مرت�ط �ما 2حدث خارج اإلmسان نفسه، فلو كنت  

� تهدف إw تحقيق  
IÑإذا   ء ضك عائق، فإنك  شعر �عدم االرت/اح، أما  معTU  واع89

  .عر �الJوروصلت إw هدفك، فإنك  ش

  – ت�ش9     –�ارل ستمف    –فلهلم فونت   "  :c2� ء المدرسة البنائ/ة ما  ومن أهم علما 

̧ج –فرانر برنتانو  –بورنج  -تك9    . " فرز7

� �ل  2مكننا القول أ
ن المدرسة البنائ/ة حاولت ال�7ط بTU  االتجاە الوضÞ� والح&� ! 

 �cسا �االتجاە العقmمن ب��طان/ا وفر، �
لمدر�ات الحس/ة مع  وا عc اح/ث ركز  األلما+ 

�العمل/ات   افهم  إذ    العقل/ة،اع89  
�
موفقا 2كن  لم  العقل/ة  للعمل/ات  هم  T9تفس أن  إال 

وە مجموعة لهذە المدر�ات   L9اعت T9تفس)    �
)بنا+* �

�ا+*  T9منهج   ف cما أن اعتمادهم ع�

� لÃس   ،التأمل ال�اط~ 
�
تهت ب فقد انوالمتأمل بتأثT9 الذات/ة ، ون�/جة هذە العيو   علم/ا

 . رسة البنائ/ة �موت تك9  المد
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  المدرسة الوظيفية 

االنتخاب   �
 ! دارون  بنظ��ة  تأثر  وقد  الوظ/ف/ة  المدرسة  رواد  أشهر  ج/مس  ول/م 

، �Þ/ي هو    الطب T9إحداث سلوك مف/د " إن تفك �¡ T9ى ج/مس أن وظ/فة التفك T9ف

الوظ/ف/ة �ا المدرسة  ا ودائما من أجل فعc� ". اهتمت  T9الوظ/فة أوال وأخ لدور أو 

2عÃش    � ال~8 الب¨ئة  مع  اإلmسان  تك/ف   �
 ! العقل/ة  العمل/ات  �ه  تقوم     فيها. الذي 

االس��ط  منهج  استخدام   �
 ! الوظ/ف/ة  المدرسة  منهج  استمرت  وأضافت  ان 

� علم    المالحظة. 
 ! الوظ/ف/ة  المدرسة  فأدخلتوسعت  ف/ه دراسة سلوك    النفس 

�  الحيوان، �ما 
  �التعل/م. عدة مجاالت   اهتمت بتطبيق علم النفس ! 

  : لألس�اب التال/ة االس��طان �دأ علماء النفس 2فقدون ثقتهم �منهج  

ته الشعور�ة يؤدي لتغيT9 ط  .1 L9الشعور. ب/عة ألن مجرد مالحظة الفرد لخ 

إن مالحظTU  مختلفÁ  TUستخدمون عمل/ة االس��طان لتحل/ل عمل/ة عقل/ة   .2

ا ما 2صلون إw نتائج   T9مختلفة. مختلفة كث 

� 2صل إليها مالحظ معTU  ال 2مكن للمالحظTU  اآلخ��ن التحقق  لنتاأن ا .3 ئج ال~8

  منها. 

النفس    .4 � علم 
ال�حث !  ا من مجاالت  T9إن ط��قة االس��طان قد حددت كث

عقل/ا    TU7والمضط� لألطفال  الشعور�ة  ة  L9الخ دراسة  �اإلم�ان  2كن  فلم 

  والحيوانات. 

� �دراسة العقل من ح/ث و 
ظائفه أو من ح/ث إنه Áستخدم  يهتم علم النفس الوظ/© 

� تك/ف ال0ائن ال 
وقد ركزت الحركة الوظ/ف/ة عc سؤال رئÃ&� وهو:    الب¨ئة،»� مع  ! 

 العقل/ة؟ ما¡� وظ/فة العمل/ات 

� علم النفس و�انت �مثا�ة رد فعل  
وتعد المدرسة الوظ/ف/ة أول مدرسة أم��ك/ة ! 

 .البنائ/ةعc المدرسة  واحتجاج
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أن  من  األخرى �البنائ/ة   المدرسة  و7الرغم  المدارس  مواجهة   �
 ! قامت  الوظ/ف/ة 

إال أن الوظ/ف/ة لم تكن رسم/ة ولÃس لها مسلمات معلنه 2دافع عنها رجاالت    خاصة،

ورغم اختالف علماء المدرسة إال أنهم اهتموا �دراسة وظائف ال0ائن ال»�    المدرسة،

� الب¨ئة إ
� الم! 

 .المختلفة /ادين w جانب اهتماماتهم بتطب/قات علم النفس ! 

ولQن    “،وقد مّهد لظهور هذە المدرسة علماء من خارج علم النفس مثل " دارون  

أغلب  أجمعت  ب¨نما   " أنجل   "  �Õاألم�� هو  المراجع  �عض   �
 !  �

الحق/©8 مؤسسها 

� للمدرسة الوظ/
ف/ة والذي أ�د  المراجع �أن " ول/م ج/مس " هو المؤسس الحق/©8

ورة استخدام منهج ال�حث    " cلاع �عل¤. 

 (1910 – 1842) ول"م ج"مس

� أم���ا عام  
درس الطب ثم أتجه إw علم النفس وأسس أول مختL9 لعلم النفس ! 

علم النفس عc أنه علم   وف/ه تعامل معم وألف كتا�ه " م�ادئ علم النفس "  1875

 �Þ/طب � LMبيولو. 

 

 

 

 

 

 

 ) ج"مس مول" (

� تار�ــــخ من ك�ار الشخص/ات و�عد " ول/م ج/مس " 
 .األم��Õ�  علم النفس! 

�ما أنه    و�عقل، ولقد أشار " ج/مس " إw أن اإلmسان �ائن 2حس و¢شعر �ما أنه 2فكر  

الشعور�ة إw أجزاء أو عنا"   ة  L9الخ � و�رى أنه ال 2مكن تحل/ل 
البنا+* الفكر  رفض 

  TUم/�ان/ك/ةشعور�ة تخضع لقوان. 
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و7التاw� فإن علم    نفس،لاطار الضيق الذي حددته المدرسة البنائ/ة لعلم  ورفض اإل 

مستمرة   شخص/ة  عمل/ة  العقل/ة  ة  L9الخ وأن  العقل/ة  الوظائف  دراسة  هو  النفس 

� نظرە يتعامل مع المعط/ات الواردة من    وانتقائ/ة،
�ما يتعامل    الب¨ئة،وأن العقل ! 

قطعة   مع  ال 
ّ
ف  الحجر،المث 2مكن  وجهان  و7التاw� ال  فهما  العقل  الجسم عن  صل 

 .واحدةلعملة 

� ذلك  د صولق
 ! T9االنفعاالت خالف فيها أسلوب التفك �

ة !  T9اغ ج/مس نظ��ته الشه

 فإننا نخاف ثم نجري    2قول: الوقت والذي  
�
 متوحشا

�
 (أي" أننا عندما نقا�ل حيوانا

ق�ل فعل   الخوف 2كون  الذي    قال: ولQنه    الجري)انفعال  إن    2حدث، العكس هو 

انفعال الذي 2حدث أوåً و���عه  الجري هو  � ذاته   الخوف،  فعل 
فاالنفعال لÃس ! 

� الجهاز الجس¤� من 
 إال ما 2حدث ! 

�
ات ش¨ئا T9تغ. 

� أم���ا هما " مدرسة  
 !  TUظهور مدرست �

وقد ظهر أثر وظ/فة " ول/م ج/مس " ! 

روادها  و" مدرسة كولومب/ا " ومن أهم    أنجل،ش/�اغو " ومن روادها ديوي وج/مس  

 .وثورندا2ك�اتل 
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 كية المدرسة السلو

� أم���ا عc 2د العالم   
�ن !  IJأوائل القرن الع �

و�ان يرى أنه لæ�    ن واطسو mشأت ! 

العلماء  لجميع  2مكن  ̧ع  موض  cع يركز  أن  �د  ال  علم حق/ق/ا  النفس  علم  2صبح 

̧ع هو سلوك ال0ائن ال»�   وقد عرف علم النفس عc  مالحظته ورأى أن هذا الموض

� : "الدراسة العلم/ة للمنبهات والسأنه
ە" (نجا+8 T91423, لوك الذي تث .( 

� عمل/ة    ، وأ�د موروثةوجود استعدادات    واطسون   أنكر 
عc دور العوامل الب¨ئ/ة ! 

̧�ن   � وله ع�ارة    العادات،التعلم وتك
ة: “أعطو+  T9شه   �طفال أصحاء سل/¤ IJع � اث~ 

̧�ن، وسأضمن � أي مجال تختارونه    التك
ل0م تدر�ب أي منهم ألن 2صبح أخصائ/ا ! 

النظر عن  �Üف    ،  ل�سولأو ح~8 ا  أو الJقة ،  الفن،  أو المحاماة  أو    ،طبالسواء  

  ). 1992,ميوله ومواه�ه " (حمزة

والمضط�TU7     لقد  واألطفال  الحيوان  سلوك  دراسة   cع قادرا  النفس  علم  أصبح 

� علم النفس  و عقل/ا.  
: ال زال أثر المدرسة السلوك/ة �اق/ا !  �Õوسك9   �حوث هل    األم��

  السلوك/ة.  وعالج االضطرا�ات السلو6�   العالج ووسائل

� بTU  نظرة البنائ/ة ودرا وحتميتها البيولوج/ة  والتحل/ل/ةستها للشعور �التأمل ال�اط~ 

� مخازن  
�ان هناك صوت    الالشعور،للسلوك وطرق دراستها من تدا¬� و�خراج ما ! 

 عc انتهاج طرق موضوع/ة
�
 ومشددا

�
وأ�Ç9    ُينادي �عدم واقع/ة هذە المدارس طال�ا

 
�
 وق/اسه. سواء ة السلوك سبق من أمور فلسف/ة ال  ستطيع مالحظ  عما علم/ة �ع/دا

  Ïًة السلوك/ة حام T9من هنا انطلقت مس ... 
�
 تحل/ل/ا

�
 أو ال شعور�ا

�
 بنائ/ا

�
�ان شعور�ا

� سلوكه �حتم/ة   واطسون، مؤسسها األولرايتها 
الذي �ان يرى �أن الفرد �ائن Áست©8

ناك ما Áس¤ عوامل داخل/ة أو �األحرى فإنه لÃس هناك أي دا¬�  ب¨ئ/ة وال يرى أن ه

هذا من وجهة نظرە    –لدراسة أي عوامل أخرى �اعت�ارها مؤثرة أو صانعة للسلوك  

عد السلوك/ة أشهر   –
ُ
ح/ث 2صف علم النفس �أنه علم السلوك الموضو¬� ... وت

 .األمريكيةالمدارس 
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  : السلوك"ةأهم وأبرز رواد المدرسة  

  ن طسو او جون 

 )  �
 ! واطسون  جامعة    كارولينا) ولد  من   T9الماجست شهادة   cع وحصل  الشمال/ة 

 �ـــ    م،1900عام    فورمان)(
�
� جامعة ش/�اغو متأثرا

ديوي)،   (جونثم جذبته الدراسة ! 

، � L~الحيوانات ، وقد    ثم درس علم النفس التج�� cش/�اغو 2جري تجار7ه ع �
�ان ! 

� مجال علم نفس الحيوان ، IJm مقالة �عنوان   قدم رسالة الدكتوراە عن تطب/قات
 !  

  

  

  

  

  

  

  

  )واطسون(

  

�   سلوكية)النفس من وجهة نظر    (علم L~النفس هو ف�ع تج�� وقد أشار إw أن علم 

� عام    الطب/ع/ة،�حت من العلوم  
:  (السلوككتا�ه األول    ن طسو وام أصدر  1914و! 

� الط 
� علم النفس المقارن) وقد تجاهل �افلوف ! 

�عة األوw ثم عاد وأشار  مقدمة ! 

  �
 �العلوم    تال/ة. الط�عة  الإل/ه ! 

ً
� أسوة

 Öالما النفس ال �د أن 2دفن  ورأى �أن علم 

  .األخرى
 

 : إKفان �افلوف

مؤسس   واطسون  أف�ار   �
 !  

�
مؤثرا  

�
تار�خ/ا �افلوف  �افلوف  2ُعد  و�ان   ... السلوك/ة 

عتL9   دماغالروÑ� أول من درس العالقة بTU  ال
ُ
� ت من أعقد مش�الت    والسلوك وال~8
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�ان لد2ه م/ل شد2د إw    موسكو،م �القرب من  1849ولد �افلوف عام    النفس،علم  

 .   ال�حث العل¤�

  

  

  

  

  

  

  

  )إKفان �افلوف(   

 :ثالث وخالل ح/اته اهتم �مش�الت 

  ال0لبدراسة وظ/فة أعصاب. 

  7̧ل عام  –عمل/ة إفراز اللعاب  م 1904حاز `س®بها عc جائزة ن

 دراسة المرا�ز ا �
 .شهرته الدماغ مما زاد من لعص®/ة العل/ا ! 

اط،و�ان جل اهتمامه نحو دراسة   I°وذلك عن ط��ق �الب مفحوصة �عد أن   األ

̧�ل مسار اللعاب عن ط��ق أنابÃب من خالل فتحات   عمل لها عمل/ات جراح/ة لتح

  �
 إw خارج الجسم. ح/ث �ان عمله    الرق�ة،! 

�
� 2حدث  مرتكزا ها  عc دراسة االفرازات ال~8

  الحظ أن ال0لب 2ُفرز اللعاب ق�ل تناول الطعام أو ال0لب عند تناول الطعام ح/ث  

�مجرد حضور الشخص الذي 2حمل الطعام إw أن وصل إw أن الشخص الذي 2عدە  

  �è I° T9من    (أو مث �عد عدد  وذلك  ال0لب.  لعاب  تفرز  ات  T9مث أص�حت  الجرس) 

 �è IJال T9المث� �Þ/الطب T9ان المث . وعقب ذلك ا��شف �افلوف أن أي  تكرارات اق89

اط/ة). أن يؤدي إw استجا�ة لعاب  مثT9 2مكن I°أ) 
�
   .التكرارمع  ط�عا
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L توصل إليها  
yZافلوفمن أهم الم�ادئ ال�: 

   التدع/م: م�دأ    T9المث� �Þ/الطب T9ن المث أي أن االستجا�ة ال تحدث إال إذا اق89

è� لعدد من  IJالمراتال. 

 ع و�حدث  االنطفاء:  è�  م�دأ  IJال  T9المث ظهور  المثT9 ند  2عق�ه  أن  دون 

 *  من المرات مما 2ُط© 
�
 .االستجا�ةالطب/Þ� عددا

  ات    ح/ث  ستج/ب التعم/م: م�دأ T9الم�شابهةال0الب للمث. 

   م�دأ :  T9الذي لحقه تدع/م �الطعام دون   التمي T9ستج/ب ال0لب للمثÁ ح/ث

 .اآلخر
  

    ثورنداKكإدوارد 

ع   �
 !   TUال�احث أهم  من  نفس  2ُعد  النفس    الحيوان،لم  علماء  أوائل  من   L9و�عت

  �
وقد تأثر ثورندا2ك �ـكتاب (ول/م ج/مس)    أم���ا،األم��كيTU  الذين تلقوا تعل/مهم ! 

  و�انت �حوث ثورندا2ك األوw   �عد،عن (م�ادئ علم النفس) ثم درس عc 2دە ف/ما  

   

  

  

  

  

  

  

  )إدوارد ثورنداKك(
  

� در7ــها عc المرو  �  عc األفراخ ال~8
�ان    )،ومن أهم كت�ه (ذ�اء الحيوان  المتاهات،ر ! 

  وهذه بسيطة،  عنا"    إلى  ُيجزأيرى أنه لæ� ندرس السلوك فإن هذا السلوك 2جب أن  
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  T9المث الpس/طة ¡� وحدات من  السلوك، �مثا�ة    واالستجابة،العنا"  و¡� عنا" 

 .أعقدلبنات تتكون منها عنا" سلوك/ة 

� عهد توصل ثورندا2ك لمعظم نتائجه
  (القفص ە ع�ارة عن  �استخدام جهاز جد2د ! 

� هذا القفص المحT9 و�طلب منه  
) �ح/ث ُيوضع الحيوان !  T9ح/ث    الخروج. المح

و�كون �اب    الجائع،عc س®/ل اإلغراء لهذا القط    (م�افأة)خارج القفص طعام    إن 

  
�
مغلقا ثم    إن ح/ث    �المزالج،القفص  ومن  المزالج  فتح   wإ التوصل  القط  مهمة 

ا سلوك  �ان  ال�دا2ة   �
و!  الطعام،   wإ   لقالخروج 

�
ا Ç9متع  

�
عشوائ/ا ،ط 

�
 متخ�طا

ال�اب ف/خ�ج أل  فينفتح  �المزالج  2دە  �   3لو7المصادفة تصطدم 
 ! ثم  الطعام ومن 

 إw أن تزول و�تجه القط إw فتح المزالج  
�
المحاوالت التال/ة تقل العشوائ/ة تدر�ج/ا

 
ً
ة I°م�ا. 

 

  إدوارد تولمان

 �Õإوهو أم�� �ت¤Kأحد أعمدة المدرسة  ي L9الجدد، وُ�عت  TUالسلوكي wالسلوك/ة. 

 

 

 

 

 

 

 ) تولمان د إدوار  (
 

 �
 :التاw� و�مكن إ2جاز موقف تولمان ! 

   السلوك والقصد وهذا يتعارض مع    القصد2ة: سلوك/ة تولمان  TUح/ث زاوج ب

 .الشعوررفض السلوك/ة 
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   خمسح/ث يرى أن هناك  المتداخلة: العوامل   T9ممتغ
ُ
 للسلوك  ات ت

�
ثل أس�ا�ا

 : ات ¡� T9التدر�ب السابق  –الوراثة   –الحوافز الفسيولوج/ة  –الب¨ئ/ة   (المث – 

 .)السن

   2  إن ح/ث    التعلم: نظ��ة والحيوان  اإلmسان  من خالل سلوك  تعد2لها  مكن 

ة L9الخ  

 ادو�ن جوثري 

ساÑ�  �ان إسهامه األ   م،1912أم��Õ� حصل عc الدكتوراة من جامعة بKسلفان/ا عام  

ا � علم 
� كتا�ه  ! 

 ! التعلم عرضها   �
 ! `س/طة  لنظ��ة  التعلم).    (م�ادئلنفس توصله 

الت أش�ال  أن �ل  امن، ح/ث يرى  الم89  اط  I°م�دأ أسماە األ  cعلم  وتقوم نظ��ته ع

  T9المث  TUان ب عندما يؤدي مثT9 معTU  إw استجا�ة    واالستجا�ة. إذ تعتمد عc االق89

وهذا موقف تعل/¤� Áُس¤   االستجا�ة،ك المثT9 وتلك معينة 2حدث االرت�اط بTU  ذل

 .جوثريالتعلم �المحاولة الواحدة وهو من أشهر م�ادئ  

 

 

 

 

 

 

   ¸الرك هل                                                                     ادو�ن جوثري                     
 

 

 

  ¸الرك هل

  (هلأم��Õ� و�ل©8  
�
�  ) تقديرا

 ! 
�
ا T9وهو من العلماء الذين اهتموا   المعا"،علم النفس  كب

� علم  
، �ما أنه عا+    النفس،�استخدام المنهج العل¤� ! 

�
� طفولته وش�ا�ه م��ضا

�ان ! 

  .ح/اتهمن ضعف اإل�صار طوال 
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 Y.سك  

  L9علم النفس  (سكي9  2ُعت �
 ! 

�
ا T9العلماء تأث Ç9الوقت الحا"  أشهر وأ� �

 ! ( ، �Õاألم��  

 �
 ! بKسلولد  عام    �أم���ا  مؤلفاته    م. 1904فان/ا  أهم  )ال0ائن    (سلوكومن  و    ال»�

)  (السلوك �
 êرامة).   (الح��ة  و   اللفQبواطسون   و�مكن القول �أن سكي9  تأثر   وال 

�
ا T9كث

س¤    هوراد�2اليت
ُ
 جد2دة لها  

ً
فهو صاحب    الجد2دة،  ةالراد�2ال/القد2مة مظهرا توأمة

ة للنقاش ح T9كت  /ث قالالمواقف المث �
)والسلوك    (العلما�ه  !  �

إن ال0ائن ال»�    اإلmسا+ 

� هو ع�ارة عن آلة مثله مثل أي آلة  
 ب�نظT9    أخرى،اإلmسا+ 

�
إذن فسكي9  ال يهتم أ�دا

  .ال»� أو تأمل ما 2حدث داخل ال0ائن 

  

  

  

  

  

  

 

  

) Y.سك (  
  

  

  بندورا  أل̂.ت

� الس�ينات من القرن  
،أم��Õ� �دأ !  �

 Öنظ��ة التعلم  ح/ث تب~  نظ��ة ُسم/ت    الما

،     االجتما¬�
�
 سلوك/ا

�
اتجاها تتخذ   � ،ال~8

�
النظ��ة    اجتماع/ا أهم/ة   المعرف/ة،وتعكس 

. ولQن رغم ذلك ي�©8 بندورا ضمن اإلطار   ونظ��ة بندورا إw جانب أنها نظ��ة    السلو6�

بواسطة    معرف/ة،سلوك/ة فí� نظ��ة    
�
آل/ا تتأثر  االستجا�ات ال  أن  بندورا  رأي   �

ف© 

ا ات  T9المث  �Õ/م/�ان �أسلوب  ،لخارج/ة  �wيتم   آ إنما  ات  T9للمث االستجا�ات  إن  �ل 

،تKش/طها  
�
ذلك   ذات/ا فإن  خارج/ة  تدع/مات  بواسطة  السلوك   T9تغي يتم  وعندما 
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يتم   �ما   
�
 وشاعرا

�
واع/ا الفرد 2كون  ت  تدع/مه،2حدث ألن  � حالة 

لقبول هذا و!  هيؤ 

 T9تغي wللسلوكالتدع/م المؤدي إ.  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )بندورا تأل̂. (
 

  

� أن سلوكنا 2مكن أن يتغT9 ن�/جة للتدع/م  
و7الرغم من أن بندورا يتفق مع سكي9  ! 

أن �ل األنماط السلوك/ة 2مكن أن يتم تعلمها    التج��®/ة، إال أنه يرى بناء عc دراساته  

� غ/اب التدع/م  
 !، I°اآلخ��ن،وذلك �مالحظة سلوك    الم�ا    � ومالحظة النتائج ال~8

�ما ÁشT9    ال�د2ل. و¡� ما Áُس¤ التعلم �المثال أو التدع/م    السلوك. ا  يؤدي إليها هذ

نتÜف  ثم  اآلخ��ن  األفراد  نالحظ  أننا  وذلك  النماذج  من خالل  التعلم   wإ بندورا 

� أن    نماذج. متخذين أنماطهم السلوك/ة  
ومن هنا نالحظ الفرق بTU  سك9  و7ندورا ! 

� السلوك عند سكي9  ب¨نما ا
� تتح�م  لنالتع��ز يتح�م !  � المجتمع ¡� ال~8

 ! � ماذج ال~8

� السلوك عند 
  .بندورا! 

ا  T9دخال نظ��ة    إن 2مكن القول    أخî̧�ة ب � السلوك/ة قد توسعت قاعدتها وق  بندورا. ال~8

 T9التعلم وتغي �
 .السلوك تهتم �الجوانب االجتماع/ة والمعرف/ة ! 
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  مدرسة الجشطالت 

ت ف/ه المدرسة السلوك/ IJالوقت الذي ان� �
 !  �

مجموعة من األلمان   أم���ا، �ان ة ! 

 .   2قومون �أ�حاث حول اإلدراك الح&�

ت/مT9 رائد هذە المدرسة هو  وقد �ان  T9وكهلر. ومن أت�اعه كوف�ا  ف  

  

  

                  

  

  

  

ت"م.- (                                                     )ف.-

  (كوهلر)                                                             كوفFا)  (                  

� أنه من الخطأ    تالجشطال عارضت مدرسة  
�ل من المدرسة السلوك/ة والبنائ/ة ! 

̧ع  � �ليتها تختلف عن مجم
ة النفس/ة !  L9أجزاء ألن الخ wتقس/م العمل/ات النفس/ة إ
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تتكون    � ال~8 المدرسة    منها. األجزاء  ص  /ةالجشطالتورأت  من   T9التنظ/م  أن كث ور 

ت المدرسة  ان  متعلمة. إنما ¡� فط��ة ولÃست    ن واطسو نف&� عc خالف رأي  ال IJ�

� مجال اإلدراك الح&� والتعلم    الجشطالت/ة
ها واضحا !  T9أورو7ا وأم���ا وال يزال تأث �

 !

 �
(نجا+8 عام    ). 1423, والشخص/ة  ألمان/ا   �

 ! المدرسة  هذە    1910ظهرت 
ً
م كحركة

� علم نفس الش�ل أو  ،ائ/ةالبناحتجاج/ة عc المدرسة   .الصورةوتع~ 

ت/مT9 �انت عc 2د "    تالجشطال و�جمع مؤرخو علم النفس عc أن �دا2ة   T9ما�س ف "   

� أجراها عام  � إحدى رحالته �دت له فكرة �1910دراسته ال~8
م عندما ركب القطار ! 

فذة إجراء تج�7ة عن رؤ�ة "حركة ظاهرة " ال تحدث فعÏً وذلك بتأثT9 تطلعه من نا

2مر عل  � ال~8 المناظر  فرانكفورت  القطار ورؤ�ته  مدينة   wإ القطار، و7عد عودته  يها 

قام   ثم  الpس/طة،  التجارب  من  �ه مجموعة  �دأ  الدوران  لق/اس °عة   
�
أقت~  جهازا

العلماء  من    TUاثن� وألت©8  فرانكفورت  �جامعة  ال�Jــــع  العرض  جهاز   cع بتجارب 

الثالثة أن ك  كوف�ا ) وما   –هلر  و الش�اب هما ( ك مت  ونوا جماعة علم/ة هاجل�ث 

 � اوة علم النفس الفون~8  Ü� . 

� �انت تؤكد أهم/ة    الجشطالتولقد تأثر رواد مدرسة   ة �الفلسفة ال~8 T9درجة كب wإ

 العمل/ات العقل/ة وفاعليتها وخضوعها لقوانTU  موجودة 
�
 .مس�قا

 :للجشطالتالم�ادئ األساس"ة 

  :الزمان والم�ان تم أن األجزاء المتقار7ة التقارب �
/ل إw أن تدرك �عضها مع  ! 

  . �عض

  :ش�ل  ال�شا�ه cأن تدرك ع wمجموعاتأن األجزاء الم�شابهة تم/ل إ. 

  :سد الفجوات اإلغالق wإ3مال األش�ال الناقصة و� wإدرا�نا إ �
 ! Ïً/هناك م . 

  :̧�ة صورة    ال�س  �
 ! األش�ال  إلدراك   Ïً/م المحّسن    نة،محسهناك  والش�ل 

 . اطة والث�اتسم �االmسجام والpس ي�
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الت م�دأ المحاولة والخطأ الذي صاغه  ط ومنذ ال�دا2ة عارض أصحاب مدرسة الجش

ف/ما    (ثورندا2ك) السلوك/ة  �ه  قالت  الذي  المثT9 واالستجا�ة  م�دأ  وكذلك عارضوا 

 .�االس��صارو�قدمون �دÏً2 عن هذين الم�دأين م�دأ التعلم  �عد،

 :منهاإH عدة انتقادات  الجشطالتولقد تعرضت 

   w̧�ل هذە المش�الت إ � أثارتها �مجرد تح حاولت حل المش�الت العلم/ة ال~8

 .علم/ةمسلمات 

  المماثلة) م�دأ  –التنظ/م  (م�دأ ا سام �عض مفاه/مها �الغموض 

  دون ال�حث T9التنظ� 
�
ا T9شغلت نفسها كث �العل¤. 

  أو الفحص �
� التج� نتائجها ال تخضع للتحل/ل اإلحصا+* L~�. 

� مجال اإلدراك وتحد2دهم لقوانTU     الجشطالتإن من أهم ما قدمه علماء  
أ�حاثهم ! 

  �ðاإلدرا   – اإلقفال    –التقارب    –اإلغالق    –ال�شا�ه    –والخلف/ة    (الش�لالمجال 

 . االستمرار�ة)
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  المدرسة الغرضية 

  L9هذە  جمكدو ول/م  2عت قائد  هو  الغرائز  نظ��ة  صاحب    هذە   تؤكد و   المدرسة. ل 

� تفسT9 السلوك مما 2مT9  السلوك الحيوي عن الحركة اآلل/ة  
المدرسة أهم/ة الغرض ! 

  T9نه  و   األح/اء. لغQواضح ل T9أو غ �ذهن ال0ائن ال» �
قد 2كون هذا الغرض واضحا ! 

لم ينكر مكدوجال أي ط��قة من طرق ال�حث    له.   مهمةذا ق/مة بيولوج/ة ونفس/ة 

� علم 
� المدارس الم ينكر ما   النفس، �ما ! 

ألخرى من آراء صح/حة �النظر للسلوك  ! 

  ̧�ن. التك�الوظ/فة لجانب   يتجزأ، واالهتمامعc أنه �ل ال 

  

  

  

  

  

  

  ) ل(ول"م مكدوج                                                             

ن سلوك ال0ائن ال»� يهدف اw تحقيق غرض معTU   أترى �  ألنها سم/ت �الغرض/ة  

� داخل ال0ائن ال»�  ا يؤدي اw تحقيق ذلك الغرض هو وجود الرغ�ة او الدوان م
افع ! 

 ومن هنا فان السلوك من 
�
 قصد2ا

�
   . وجهة نظر هذە المدرسة سو�ا

اجتماع   )1938  –  1871(و�عد ول/م مكدوجل   المدرسة وهو عالم  مؤسس هذە 

المرÖ     �اإلضافة النفس  �علم  اهتمامه   wأال  إا �&Ãالرئ المفهوم  طرحه    ن  الذي 

� طرحه لهذا المفهوم ( �دارون )    تأثر جل هو مفهوم الغ��زة وقد  و مكد
عتL9 أ  ألنه! 

ات T9تصاحب  التغ � �  نفعالاال ال~8 LMلها غرض �ايولو .  
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تلك   المشهورة  تجار7ه    TUب ومن  ال�حث   �
 ! التج��®/ة  الط��قة  مكدوجل  اعتمد 

  � � صندوق ف/ه   راد منها اث�ات وراثة السلوك المك�سب وفيها أالتج�7ة ال~8
وضع فأر ! 

   TUواأل أفتحت مض¨ئة  المض¨ئة  حدهم  الفتحة   cع الضوء  وقد سلط  مظلمة  خرى 

� اخطأ فيها الفوقاس ع )   165نها ( أر من الفتحة المض¨ئة فوجد أدد المحاوالت ال~8

خطأ )   w15 (  إخطاء ج/ال الالحقة ح~8 قل عدد األ عاد التج�7ة عc األ أمحاولة ثم 

الثالث الج/ل   �
 !   L9اعت الن�/جة  و7ــهذە  �ن  IJالمك�سب  أمكدوجل    والع السلوك  ن 

عادوا التج�7ة وعc حيوانات  أل/ه قد  إنقد  غلب الذين وجهوا الأن  أال  إن يورث  أ2مكن  

  . w ذات الن�/جةإ مختلفة ولم 2صلوا 

 

   خصائص المدرسة الفرض"ة

القصد نظامها   .1 او  الغرض  من  � جعلت  LMالس/كولو    �
للسلوك االmسا+ 

 فهو وان الس
�
 .قصدي سلوك لوك مهما 2كن `س/طا

مT9  مكدوجل بTU  ال0ائنات الح/ة وغT9 الح/ة عc اساس الخصائص  .2

� تتمثل  ة للسلوك وال~8  T9المم �
  : �اآل+8

  :الحركة التلقائ/ة �فعل مؤثر ما  التلقائ/ة� �سلوك ال0ائن ال»  T9اذ يتم 

 ستمÁ :ر االستمرار�ة  
�
� قائما

 . سلوك ال0ائن ال»� طالما �©8

  T9عندما 2كون هناك عائق : التغ �سلوك ال0ائن ال» T9اذ يتغ . 

  :التعلمفالسلوك يتحسن �فعل  التحسن. 

  :س/طةفالسلوك له اعراض مهما �انت  الغرض`. 

  :الغرضفالسلوك يتوقف �عد تحقيق  اال�تفاء. 

  :̧�ته  ال0ل/ة وحي الغرض  �اختالف  2ختلف  ال»�  لل0ائن   �c0ال التك/ف    . ان 

 

 



 

39 

� السلوك واعتL9 تؤكد عc دور الغ��   .3
ها دوافع موروثة اال انه لم  زة ! 

  : و�رى ان للغ��زة ثالث جوانب ¡�   الغرائز. 2غفل اهم/ة التعلم لهذە  

   : اإلدراك
�
� يتل©8 عددا LMعندما يتفاعل مع المؤثر الخار �فال0ائن ال»

 من االستجا�ات الحس/ة ولQنه  
�
ا T92أخذ كب    cس/طر ع  � االستجا�ة ال~8

 .لهارا�ه الموقف من خالل اد

والخارج/ة   االنفعال:  الداخل/ة  ات  T9التغ� وتتمثل  انفعال  غ��زة  ل0ل 

� تطرأ عc جسم ال0ائن ال»�     . ال~8

وع:  Y Y.و�تمث  ال  �ال» ال0ائن  �ه  2قوم  الذي  �السلوك  الفعل    إلنجاز ل 

ة L9والتعد2ل �فعل الخ T9الغ��زي وهو قا�ل للتغي .   

السلوك    ألنواعدات  ان االmسان مزود �مجموعة من القوى واالستعدا  .4

ذكر   االmسان   �
ف©  اساس  عوامل  و¡�  �الغرائز  و س¤  االراض  ذات 

اساس/ة و¡�   تعد  ان هناك سبع غرائز    االعتداء،   هرب،(المكدوجل 

7وي،السلوك   االستطالع،  . الQرە ، رعا2ة الذات ، امتهان الذات ) ال89

الغ��ز  .5 ان  اذ  العقل/ة  والعمل/ة  الغ��زة  مفهوم    TUب مكدوجل  ة ر7ط 

 ة لÃست مجرد عمل ح&� حر6� اw� �ل انها عمل/ة عقل/ة حرك/ة حس/
 

 :الغرض"ةاالنتقادات الموجهة للمدرسة 

    وطب/عة ̧ع  ون عدد  حول  الغرض/ة  المدرسة  علماء  اختلف 

 .الغرائز 

   ة ولم/Ķ�نات العي  عc التك
�
 تLU  ان نظ��ة الغرائز تعتمد اساسا

 cساسأع   TUمت. 

 سوى انها وضعت السان المدرسة الغرض/ة لم تفع 
�
لوك  ل ش¨ئا

� انماط متماثلة واعطت ل0ل غ��زة انفعالها الخاص 
 ! �

 . االmسا+ 
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    علماء من وجه  توصلوا  فقد  المدرسة  لهذە   
�
نقدا االجتماع 

�عض  عند  تظهر  قد  الغرائز  هذە  ان   wا دراساتهم  خالل 

 .اخرىالمجتمعات وقد ال تظهر عند مجتمعات 

   مك wدوجل من ح/ث ر7طه �ل غ��زة وجه �عض العلماء نقد ا

�انفعال معTU  ح/ث يرى هؤالء العلماء ان هناك انماط سلوك/ة 

 .الطعام ل مثل تناول ال 2صاحبها انفعا 

   السلوك بوراثة  مكدوجل  راي  المفك��ن  من   T9ثQال انتقد 

   TUاه L9ال تقد2م   �
 ! فشل  قد  مكدوجل  وان  س/ما  المك�سب 

� ت�ñت هذە    .الناح/ةواالدلة ال~8
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  مدرسة التحليل النفسي 

� أم���ا 
، جاءعc االتجاە  وألمان/ا ح��صا ب¨نما �ان علم النفس !  الطب/ب   الموضو¬�

� الشخص/ة   ز�غموند فرو�د   النمساوي
̧�ن نظ��ة جد2دة !  � تك

ليتخذ اتجاە ذات/ا ! 

رأى أن النفس  ش�ه    2عالجهم. استمدها من مالحظة المرÖ  النفسيTU  الذين �ان  

� أن جل/د 2طفو فوق سطح المح/ط ال ج�ال من ال
 Þ�Kي�دو منه سوى جزء `س/ط و�

� تحت سطح    2ع~  �دراسة ذلك الجزء
�الشعور،  الجزء الظاهر    الماء، وأس¤ المخت© 

�  والجزء
أ�د فرو�د أهم/ة السنوات األوw من ح/اة الطفل ح/ث   �الالشعور. المخ© 

وا الضغط  ن�/جة  الالشعور�ة  الدوافع  من  العد2د  � ح/اة  تتكون 
تؤثر !   � ل�Qت وال~8

الالش  المستق�ل/ة. الفرد   الجKس/ة  الرغ�ات  دور   cع فرو�د  mشوء  أ�د   �
 ! عور�ة 

  أخرى، فأدلر لQن أصحاب المدرسة من �عدە �انت لهم آراء    النفس/ة،االضطرا�ات 

7̧ات، صع من  �ه  2ع89 وما  الس/طرة  دافع   cع أخرى   أ�د  آراء  له  �ان  و�ونج 

للوصول إw فهم العمل/ات العقل/ة   مهمة/ة  د وسائل فنابتكر فرو�  ). 1992,(حمزة

� توج/ه    الالشعور�ة. 
 ! �

وضع مفاه/م الهو واألنا واألنا األعc ووضح دورها الوظ/© 

عدة    السلوك.  واجهتها  وقد  وأم���ا  أورو7ا   �
 ! النف&�  التحل/ل  مدرسة  ت  IJان�

:  انتقادات �c2 2مكننا أن نجملها ف/ما  

 الدوافع  cع فرو�د  �اعت�اره  توك/د  ̧�ة  الجKس/ة  ق محر�ات  ا 

. للسلوك  �
 اإلmسا+ 

  من نظ��اته ال 2مكن التحقق T9منها. كث 

 لدى عامة 
�
النف&� من أ�Ç9 األسماء شيوعا التحل/ل  2عد اسم " فرو�د " ومدرسة 

معروفTU  خارج دائرة علم    ا لÃسو رغم أن عدد كبT9 من مؤس&� علم النفس    الناس،

 .“ �افلوف –ت�ش9   –النفس ومنهم " فونت 

  – إن مدرسة التحل/ل النف&� س�قت العد2د من المدارس الع��قة مثل " السلوك/ة  

أخرى    الجشطالت مدارس  عا"ت  أنها  ورغم  “البنائ/ة"  أن    الوظ/ف/ة)  –  كـ  إال 
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التحل/ل   مدرسة  ت�7ــع   wإ أدى  المعا"  النفس  علم   �
 ! المدارس  هذە  اضمحالل 

ل/ل النف&� �دراسة السلوك  تحمدرسة ال  وقد اهتمت  .النف&� عc عرش علم النفس

األخرى   المدارس  تجاهلته  الذي  ،الالسوي 
�
هو    تق���ا  " فرو�د   " أن  من  و7الرغم 

السا�قTU  عل/ه اهتموا  صاحب نظ��ة التحل/ل النف&� فإن �عض الفالسفة والعلماء

التحل/ل   تمثل قلب نظ��ة  ،�موضوعات  ̧ع   النف&� الالشعور وموض ̧ع  مثل موض

 .النفس/ةت  االضطرا�ا

 (1939 – 1856) فرو�د س/غموند 

� تجارة الخشب  
وعندما �لغ الرا�عة من    والصوف،ولد فرو�د ألب يهودي 2عمل ! 

عمرە أنتقل إw " فينا " وأرتفع مستواها االقتصادي من تحت المتوسط إw فوق  

 �
� عاشها !  ̧�ة ال~8   .اعت�ارە المتوسط ولQن فرو�د ظل 2ضع المعاناة الماد2ة والمعن

  

  

  

  

  

  

  
  

 ) فرو�د (س"غموند 

  Ç9ح~8 شعر " فرو�د " �الخوف تجاە والدە و7الحب أ� 
�
 وم�سلطا

�
و�ان والدە متحجرا

� جامعة    “،عقدة أود2ب    “�ـ  تجاە أمه وهذا ما أسماە ف/ما �عد  
التحق �الدراسة ! 

� ال�حث  
� الطب الذي لم 2كن يرغ�ه �قدر رغبته ! 

 خالل دراسته ! 
�
فينا، و�ان ممتازا

،علال � تخرجه ألتحق �المعمل    و7عد   ¤� LMست بروك " وأنجز    الس/كولوmألستاذە " إر

� للجهاز   L+ــــح الم/كروسكو� IJال� �
. �عض الدراسات الق/مة !  � L~تزوج " فرو�د "   العص

7̧ة   الخط � أنج�ت له ست    “مارتا �ـ  �عد أر7ــع سنوات من  نز " ال~8 T9ثالث    أطفال،ب
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� بذكور وثالث إناث �انت أصغرهم ابKته " أن � مجال التحل/ل النف&�  ا " ال~8
رزت ! 

 .الفرو�دي للطفل وداع/ة وقائدة لحركة التحل/ل النف&� 

� فينا ، وقد 
ولقد mشأت صداقه بTU  " فرو�د " وTU7  " برو�ر " وهو طب/ب عاش ! 

TU�̧  العل¤� والشخò� ، و�انا  استفاد " فرو�د " من صداقته مع " برو�ر " عc المست

� مناقشة 
� ع/ادة " برو�ر " ومن الحاالت حالة " أنا "  ي�شار�ان ! 

ددة !  الحاالت الم89

ون من العمر   IJالحاد2ة والع �
� التحل/ل النف&� ، و�انت " أنا " امرأة ! 

ة !  T9شه �و¡

�ة حادة مثل الشلل وفقدان  T9ستÃمن أمراض ه �
تتمT9  �الذ�اء والجاذب/ة و�انت تعا+ 

ال0الم ، وقد وجد " برو�ر " أن " أنا "  الذا�رة والغث/ان واضطراب الرؤ�ة واضطراب  

� منها،  
� تعا+  �ة ال~8 T9ستÃات ذات العالقة �األعراض اله L9̧�مها تتذكر �عض الخ عند تن

ب الماء رغم عطشها ، وعند  I° عانت منها " أنا " أنها ال  ستطيع � ومن األعراض ال~8

̧�مها تذكرت ب من الماء فتقززت من منظ   تن IJ  �¡و 
�
7ــها  أنها شاهدت �ل�ا I° رە أثناء

للماء ، ولقد نقلت " أنا " مشاعر الحب تجاە أبيها إw " برو�ر " الذي الحظ ذلك  

�ة  T9ستÃوأوقف عالجها ، وما إن علمت " أنا " بوقف عالجها ح~8 عادت أعراضها اله

̧�م المغناطÃ&� ثم ترك فينا وسافر مع زوجته  . وأنهاها " برو�ر " أثناء التن

� التعامل مع مرضاە،  ولقد استخدم " فرو�
̧�م المغناطÃ&� والتنفÃس وذلك !  د " التن

إزالة األعراض    �
 !  

�
ناجحا ̧�م �ان  التن أن  من  �الرغم  �ه   

�
اقتناعا أقل   أصبح 

�
وتدر�ج/ا

̧�م  التن السpب ترك  ، ولهذا  التام  الشفاء   wإ �الم��ض  أن 2صل  Áستطع  لم  ولQنه 

 وأهتم �أسلوب التنفÃس وتوصل  
�
� تطور التحل/ل  المغناطÃ&� جان�ا

إw أهم خطوة ! 

ك له    عc أر�كة و�89
�
خ/ا الم��ض مس89 الحر " وف/ه 2جلس  النف&� وهو " التدا¬� 

أو   غ���ة  مهما �انت  أف�ارە  عن   
ً
والتعبT9 "احة وتلقائ/ة  �ح��ة  التحدث  المحلل 

  � سخ/فة ، و�ان يهدف " فرو�د " من ذلك استدعاء الذك��ات واألف�ار المكبوتة وال~8

ل أن تكون سpب السلوك الالسوي عند الم��ض ، والحظ أن ذك��ات مرضاە  2حتم

� تتعلق �األمور الجKس/ة ، ومن ذلك   ت�ناول الطفولة و7عض الذك��ات المكبوتة ال~8

� ح/اة مرضاە ، وقد الحظ أن 
 إw أهم/ة األمور الجKس/ة ! 

�
أصبح " فرو�د " متKبها
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7̧ات معينه إذ 2 صل الم��ض إw نقطة ال يرغب أو ال ط��قة التدا¬� الحر تل©8 صع

ح/اته قصة  روا2ة  يواصل  أن  أن . Áستطيع   � تع~  المقاومة  أن  يرى  فهو  هذا   cوع

الفكرة أدت إw ص/اغة " فرو�د " لمفهوم   العالج ÁسT9 �الش�ل الصحيح ، وهذە 

ال�Qت وهو ن�ذ األف�ار والذك��ات المؤلمة وترح/لها من منطقة الشعور إw مرحلة  

 . رالالشعو 

القوة    لغرائز: ا  �¡ الغرائز  أن  المحركة    البيولوج/ة يرى  العوامل  و¡�  للشخص 

� الدافع الغ��زي أو القوة الدافعة وهدفها تخف/ف التوتر ،    للشخص/ة، والغ��زة تع~ 

اب  IJوال والطعام  الجKس  غ��زة  مثل  مجموعتTU     . و¡�   wإ  " فرو�د   " وأشار 

 :هماأساس¨تTU  من الغرائز 

اب ووظ/فتها �قاء الفرد وحفظ   الح"اة: األوH غ{�زة  IJس والطعام والKو شمل الج

̧ع وأس¤ هذە الطاقة    . "�ـ “لب/دوالن

 .واالنتحاروتتضمن الQراه/ة  : الموتالثان"ة غ{�زة   

يرى " فرو�د " أن معناها واسع وغT9 عادي فí�  شمل �ل    الجKس/ة: أوó åً الغ��زة  

ات   L9س/ة والخKالشهوة الج T9الجسم    ،ارةالس ما يث �
و7اإلضافة لألعضاء التناسل/ة ! 

�اسم  الجK&� وتعرف  اإلش�اع  إحداث   cالقادرة ع المناطق  من  العد2د       ف�الجسم 

� الغ��زة 
 ! 

�
ب متضمنا IJالمناطق الش�ق/ة " و�عد سلوك حفظ الذات �األ3ل وال "

 .األساس/ةالجKس/ة ألن الفم 2مثل أحد مناطق اللذة الجKس/ة 

 :ساس"ات ¿L ?ــع خصائص أللغ{�زة أر 

̧ع الغ��زة  -قوة الغ��زة  –مصدر الغ��زة   .هدف الغ��زة -موض

̧ع حالة فط��ة   نا أن حالة الج L9فإذا اعت  
�
الغ��زة ) يKشأ عنها    (مصدر ومحددة وراث/ا

� ف�لما زادت ( قوة الغ��زة ) أو  
� حاجة إw غذاء مادي ف��©8

توتر نف&� ألن الجسم ! 

ء  الدافع زاد التوتر ،   �
IÑ السارة فإن الفرد ي�حث عن T9لهذا الظروف النفس/ة غ 

�
ونظرا

ل وضعف دافع ̧ع الغ��زة ) وتحدث اللذة �لما أخ89  ̧ع وعادت حالة    ل/أ3له ( موض الج

 �عض اإلشاعات 
�
الفرد الداخل/ة إw هدوئها السابق ( هدف الغ��زة ) وتتحقق أ2ضا
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� تندرج  الجKس/ة من مص ومضغ للطعام ، والحافز هنا نرج&�  ولذلك فالغ��زة ال~8

 . تحت هذا السلوك ¡� غ��زة جKس/ة

 :
�
الح/اة    ثان/ا غ��زة  و7عكس  الموت  غ��زة  و¡�   ó العدوان  الموت غ��زة  فغ��زة   ،

التطور   م�دأ  مع  تعارضها  رغم  أ�عادها وخصائصها �ما ¡�   Üو�صعب ح معقدة 

نا الفط��ة ، ح/ث وال�قاء لألصلح لدارون ، ولقد �ان فرو�د م�شائم �خصوص طب/عت

 ،
�
�ن وراث/ا  Üمتح T9وأننا غ ( س والعدوانKالج )  TUيرى أننا نولد مزودين ��ال الغ��زت

ات والحيواناتفهذە الغ��زة تحركن IJالضار�ة وتدفعنا للقتال وألن    ا مثلما تحرك الح

الفرد     TUب الÜاع  فإن  لذلك   ، التÜف  بهذا  لنا  Áسمحون  ال  آخرون  أناس  هناك 

� 2صعب تفاديها والمجتمع     . أمر محتوم وهذا Áشمل الÜاعات النفس/ة الداخل/ة ال~8

 

 :فرو�دالشعور والالشعور عند 

� تجوب �حار الشمال ال�اردة  ش�ه فرو�د الح/اة النفس/ ̧ج ال~8 ة لإلmسان �ج�ال الثل

  . الو¬� وقسمها إw ثالث أبK/ة من ح/ث درجة 
  

 

L نظر 
Yk فرو�دبناءات الشخص"ة: 

وأوضح   األعc) األنا    –األنا    –  (الهو الث قوى و¡�  الشخص/ة إw ث  قّسم " فرو�د " 

جة ومرت�طة ب�عضها   أن القوى الثالث لÃست أجزاء منفصلة داخل العقل ولQنها مم89 

� نولد بها مزودين   .الصورة�أجزاء التلسكوب أو ألوان   و شمل �ل مكونات النفس ال~8

� ذلك الغرائز واإلمدادات ال0ل/ة للط 
ف   النفس/ة،اقة بها �ما !  فí� الشعور�ة وال تع89

 T9التو واللحظة �ال �الق/م وال �المعاي �
 وال �األخالق/ات وتهدف إw تخف/ف التوتر ! 

لدوافعها   من    وحاجاتها،تأج/ل  والفوضوي  المظلم  الجانب   الشخص/ة، وتمثل 

 .والتهيجوتكون ش�ه اإلناء الضخم المملوء `سائل 2غc� ألنها °�عة اإلثارة 

الL9  تعت  cع الحصول  ي��د  والذي  وات  لل9   المنقاد  والوصول  الهو �الطفل  متعة 

ةللسعادة والJور �ط��قة  I°م�ا. 
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  wإ وتحتاج  للغرائز  ومستودع  النفس/ة  للطاقة  األول  المصدر  هو  الهو  فإن  وعل/ه 

  T9طاقتها غ �wة   مستقرة،التنظ/م و7التا L9الزمن وال تنفعل �الخ �
 òم� T9والهو ال تتغ

� ومع ذلك 2مكنأو ا LMوالمتح�م   عليها،نا الس/طرة  لتج�7ة ألنها ال تتصل �العالم الخار

،  . بها والمس/طر عليها م�دأ اللذة � LMالهو " والعالم الخار "  TUالمصلح والوس/ط ب �¡

 
�
وع اجتماع/ا IJإش�اع هذە الرغ�ات �ط��ق م wإ ÞسÁ ( م�دأ الواقع ) و��دأ   ح/ث

   8-6تكونها عند  
�
/ة  من عمر الطفل ، وتKبثق عن " الهو " وتمثل العقالنشهور تق���ا

ح/ال اندفاع/ة " الهو " و¡� واع/ة للواقع م�ال/ة �ه �خالف " الهو " ، وتقوم �خطط  

ل  واقع/ة من تصم/مها إلش�اع حاجات " الهو " و�عتL9 " األنا " جزء من " الهو " انفص

� ، و  LMعنه �فضل االحت�اك �العالم الخار  T9األنا عنه وتم "  TUش�ه ( فرو�د ) العالقة ب

" الهو   "   TU7و يوجهه    "  والفارس  الذات/ة  �قوته   T9سÁ فالفرس   ، والفارس  �الفرس 

ته ومعرفته L9خ� .  

لم�دأ   تخضع  األوضاع   الواقع،فاألنا  مع   
�
ومتمش/ا  åًومعتد  

�
موضوع/ا  

�
ا T9تفك تفكر 

المتعارف  االجت ا  عليها،ماع/ة  الدفاع عن   �íأما وض/فتها ف  cلشخص/ة والعمل ع

الب¨ئة وحل الÜاع بTU  ال0ائن ال»� والواقع أو بTU  الحاجات المتعارضة    توافقها مع

 .ال»� لل0ائن 

المثل   اإلmسان وهو جانب  � شخص/ة 
 ! �   والم�ادئ،وهو أعc وأر!8 جانب 

 ! ت�دأ 

� بوا�T9 الطفولة وذل
� 2لقاها الطفل من  التكون !  ك من خالل التعال/م السلوك/ة ال~8

للثواب   ممارستهما  ومن  المرحلة    والعقاب،الوالدين  نها2ات   �
 !  األودي®/ة،وتنمو 

و�قوم " األنا األعc " بنقل األف�ار والمعلومات إw الضمT9 أو الشعور الذي 2عاقب  

واألفعال   األف�ار   cا  المحرمة،ع� األنا"   " و�د  ب89  عc  وتقوم  وت�افئها  لمثال/ة 

  .فيهاالتÜفات المرغوب 
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 :فرو�دالشخص"ة عند و نم

� مرحلة  
� ي�ديها مرضاە إنما تأصلت !  أعتقد " فرو�د " �أن االضطرا�ات العصاب/ة ال~8

̧�ن    الم�كرة،الطفولة   النف&� وتك النمو   �
 ! وأثرها  المرحلة  بتلك  أهتم  فقد  وعل/ه 

�    الشخص/ة،
 ! تتمثل   �&Kالج النف&�  النمو  مراحل  تحد2د   �

 ! نظ��ة   wإ وتوصل 

  :/ةالتالالمراحل  

  

هذە المرحلة تركT9  الطفل عc الرضاعة من الفم،    تتضمن:  الفم@�ةمرحلة الرضاعة  

ثدي   برضع  2قوم  لذلك  فمه،   �
 ! ء  �

IÑ وضع �ّل  عند  ة 
ّ

واللذ �االستمتاع  والشعور 

� فمه. مع العلم  
ه 2لجأ إw وضع إص�عه ومال`سه ! 

ّ
� حال عدم إش�اعه فإن

والدته، و! 

تؤدّ  قد  الم�كر  الفطم  الطفأّن عمل/ة  لدى  إw ظهور سلوك/ات سلب/ة  لذلك ي  ل، 

الفرد، ومن سلوكه  النها2ة، مّما ي��د من تفاؤل   wالرضاعة إ 2فّضل أن تتم مرحلة 

  . ّ � L+اإل2جا  

  

� تلفت نظرە،   تتمثل  الفم"ة: المرحلة   � تج��ب الطفل ألسنانه، ب�عض األمور ال~8
 !

ال يواجه  ه 
ّ
فإن األسنان  بزوغ  �مرحلة  الطفل  ي�دأ  �العّض وعندما  عنها  الناتج  توتر 

� �عض األح/ان إw و¢ستخدمه  
�ط��قة عدوانّ/ة، كعّض 2د األب واألم، وقد 2لجأ ! 

ما زاد عمر الفرد، فعندما يثور 
õ
عّض األطفال اآلخ��ن، و¢ستمّر هذا السلوك و�تطور �ل

� قضم أظافرە. 
  وتزداد عص®ّيته Áستغّل أسنانه ! 

  

جّ"ة:  اإل   المرحلة ال�� إتKتقل مرحلة  الفم  � هذە ش�اع من 
w األعضاء األخرى، ف© 

ّ الطفل   L9ز، ومن الممكن أن 2ع ّ L9شعر الطفل �لذة بيولوج/ة عند التبّول والتÁ المرحلة

الم�ان    �
 ! اإلخراج  �عمل/ة  ق/امه  ط��ق  عن  اآلخ��ن  تجاە  مواقفه  أو  مشاعرە  عن 
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الطفل مشاعر   cع 2غلب  ، �ما   TUالمناسب  T9غ المرحلة  والوقت  هذە   �
المشاعر    ! 

  /ة. الثنائ

� إظهار الطفل ألعضائه التناسلّ/ة،    (التناسل"ة):   مرحلة المناطق الج}سّ"ة 
ل ! 

ّ
تتمث

أّمه    wالطفل 2م/ل إ أّن  المرحلة  � هذە 
ة عند لمسها، و�رى فرو�د ! 

ّ
والشعور �اللذ

ة م T9أبيها و شعر �الغ wة من وجود األب، والطفلة تم/ل إ T9ن وجود األّم،  و¢شعر �الغ

� نها2ة النمو و
� هذە المرحلة يتوّحد الطفل مع جKس الوالدين عن ط��ق  ! 

السل/م ! 

فالطفل   له،   
ً
قدوة واتخاذهما  بها،  واإلعجاب  وتقل/دها  سلوك/اتهما،  نفس  سلوك 

ب ق/م األب الثقاف/ة واالجتماع/ة، والطفلة تتحّول مشاعرها وعواطفها تجاە  ّ IJي�

  أّمها. 

ال8مون:  �   مرحلة 
الطفل !  جKسه وذاته، و�تحّول اهتمام    هذە المرحلة مع  يتوّحد 

  wشغالالطفل من ذاته إmمن حوله. وتمتّد هذە المرحلة من سّن السادسة وح~8   اال�

النمو   مستوى   �
 ! التقّدم  2ظهر  ̧غ. �ما  ال�ل ،  واالجتما¬� ،  االنفعاw� سّن  �cوالعق  ،

 مع اآل 
�
� هذە المرحلة أ�Ç9 تكّ/فا

اåً أ�Ç9 طاعة وامتثخ��ن من حوله، و و�كون الطفل ! 

ألوامر من هم أ�L9 منه، ح/ث ÁسÞ إw الحصول عc رضاهم وتقديرهم، وتّ�سم 

  . ّ �wهذە المرحلة `ش�ٍل عام �الهدوء االنفعا  

 

L علم النفس  يونغ نظ{�ة
Yk L�"التحل: 

̧¢Jا وقد أنجذب إw الطب النف&� ، وقد يونغحصل " � الطب `س
" عc إجازة ! 

"فرو�د" �أعمال  ب¨  أهتم  المراسالت  عام  و7دأت  لمعظم 1907نهما   
�
وخالفا  ، م 

" فإن  "فرو�د"   � L~ل/كون شخص/ة  يونغ معج العلم/ة  ̧�ن سمعته  تك  cحرص ع "

̧ج ) و�رى  يونغمستقلة ولÃست تا�عة لـ"فرو�د" و�ان "فرو�د" Áس¤� " " �ـ( األمT9 المت

م 1914قا عام  إال أن الرجالن اف89 أنه خل/فته عc كرÑ� مدرسة التحل/ل النف&� ،  

اخ ب¨نما �عد  الجKس  جانب   cفرو�د" ع"  T9وترك  ( اللب/دو   ) مفهوم  تالفهما حول 
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التجمع/ة ، وكّون "يونغ" الالشعور�ة  ات  L9الخ " مدرسة علم  يونغ" 2عتقد �أهم/ة 

 �c/النفس التحل .  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (يونغ) 
  

 :"يونغبناء الشخص/ة عند "

عرّ يونغ"  أهتم ح/ث  واالنpساط  �االنطواء  الل"  الطاقة  اتجاە  حدود   �
 ! ب/د2ة  فهما 

TU7̧  لالستجا�ة للموقف وعّدهما جزأين من   � �ل    الشعور،وعّدهما أسل
و�وجدان ! 

  
�
 أو منpسطا

�
 �ل/ا

�
̧�ا ،شخص �درجات متفاوتة وأن الشخص ال 2كون منط

�
�ل هناك   �ل/ا

� لحظة 
 .عينةماتجاە سائد يتأثر �موقف من المواقف ! 

  

L ألف{�د  نظ{�ة "
Yk "لنفس الفردي  علم اأدلر Lالنف�: 

� فينا أل°ة  
ته   غن/ة،ولد "أدلر" !  T9ب سوء صحته وغpس و�انت طفولته غT9 سع/دة̀ 

� الشخص/ة تختلف عن نظ��ة    توصل .لهمن أخ/ه األ�L9 ورفض أمه  
إw نظ��ة ! 

   T9فرو�د" ولقد أنفصل عن "فرو�د" لعدد من االختالفات النظ��ة �ان أهمها ترك"

"cسان أمام حتميتها  فرو�د “عmس وسلب/ة اإلKالطب/ع/ةغ��زة الج. 
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 :"المسلمات األساس"ة لنظ{�ة "أدلر

   وال0مال  T9فاح من أجل التمQسمشاعر العجز والنقص والKك�د2ل لنظ��ة الج  

  :تحقيق   العدوان  cع القدرة  وعدم  العجز  مشاعر  نحو  �الQرە  إحساس 

 .اإلش�اع

   العدوان   للحب: الحاجة ظر "أدلر" دافع طب/Þ� من وجهة ن  �الرغم من أن 

� حاجة اإلmسان للحب والعاطفة ولذا فهو   ذاته،لتحقيق  
فإن وجودە ال ين© 

  .ذلك�2افح من أجل تحقيق 

  

  

  

  

  

 

  

  

  (ألف{�د أدلر) 

  :من خاللها   الغائ/ة ÞسÁ فاعل/ة لتحقيق غا2ات وأهداف� ÞسÁ يرى أن الفرد

 .عجزلالتحقيق التمT9  وال0مال والتغلب عc مشاعر  

   االهتمام :  ول/أخذ ش�Ïً    االجتما¬�
�
توج/ه العدوان وتهذي�ه ل/كون اجتماع/ا

 
�
 .مقبوåً اجتماع/ا

   الح/اة: نمط    � أ�د الطب/عة الذات/ة لQفاح الفرد من أجل تحقيق أهدافه ال~8

  �
 !  T9للتم �Þمن خاللها للس ÞسÁال0مال. 
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 الفرو�ديون الجدد 

) �
 )سول/فان  –فروم  – هور+ 

  

L و ه¸ار�ن 
Yر� 

 و�تصف �التقوى والم/ل إw الهدوء �عكس أمها المرحة  
�
  والمتمردة، �ان أبوها �حارا

 L9من رفض أمها لها وتفض/لها أخاها األ� " �
وعاملها أبوها  عنها،ح/ث عانت " هور+ 

ة    لها،معاملة جافة تقلل من ق/متها ح~8 شعرت �أن ال ق/مة   T9هذا الشعور له صلة كب

عال أهم/ة   cع ها   T9ك الحاجا ب89 من  ها  T9وغ ووالديهم  األطفال    TUب الحب  ت  قة 

والقب �الحب  �Êخر  أو  `ش�ل  ،ول  المرت�طة  أقوالها    االجتما¬� من  أ�ن   (إذا و�ان  لم 

  . ذك/ة)جم/لة فقد قررت أن أ�ون 

  

  

  

  

  

  

 

  

 ( L
Yار�ن هور�¸)  

  �
إن تطور نمو الشخص/ة 2عتمد عc قوى من الدوافع   قوله: وقد عارضت "فرو�د" ! 

القا�لة  الغ����  T9غ ،ة  T9للتغي    �&Kالج للدافع  ال�ارزة  األهم/ة   �
 ! رأ2ه  وعارضت 

 ا معارضته�اإلضافة إw    اللب/دو،ورفضت القول �عموم/ة النظ��ة األودي®/ة ومفهوم  

� من  
� مما أسماە حسد القضÃب وقالت �أن الرجل 2عا+ 

رأي "فرو�د" �أن المرأة تعا+ 

 .حسد الرحم لعدم قدرته عc اإلنجاب
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" عc أسور  و�د �
اس مفهوم القلق واw� عّرفته �أنه: شعور الطفل �أنه مذهب "هور+ 

اتجاهات   ن�/جة  يKشأ  أن  للقلق  �العدوان/ة و�مكن   * L~ين الذي  العالم  � هذا 
 ! وح/د 

وأنماط سلوكهما ح/ال   أي    الطفل،الوالدين  والحما2ة من  الحاجة إw الحب  مثل 

ء يهدد العالقة اآلمنة بTU  الطفل  �
IÑ2هووالد. 

 " L
Yاس"ة األسمسلمات "هور�: 

   اف هناك مجموعة من الحاجات األساس/ة لإلmسان �الحب والقبول واالع89

 .الجKسثم تحقيق الذات تكون �دÏً2 عن 

 المستق�ل �
ات الطفولة األساس لبناء الشخص/ة !  L9تمثل خ. 

  القلق �Ñاألسا. 

  والذاتكفاح الفرد لتحقيق األمن. 
 

  فرومإر�ك 

̧�ن  ر�ك فرومإ  لد وُ  ،  ألب  TUاال�تئاب،ح/ث عا+  والدە من القلق ووالدته من    عصابي 

ة من عمرە أنصدم حينما رأى أحد أصدقاء العائلة   IJالثان/ة ع �
،و! 

�
وقد ألف   منتحرا

�  . قلب اإلmسان )  –من الح��ة    (الهروب عدة كتب منها  
أثر "فرو�د" و"ماركس" ! 

� أثرت ف/ه نذكر ما 2   "فكر "فروم : ومن األمور ال~8 �c 

  التحل/ل  �
تأثر `ش�ل كبT9 �فكر "�ارل ماركس" االجتما¬� وفكر "فرو�د" ! 

  �
" وذلك ليتعامل مع الفرد ��ائن !  �

النف&� وتأثر `ش�ل تماثc� �فكر "هور+ 

 .مت�ادلةمجتمع له ثقافة يتعامل ف/ه مع اآلخ��ن �اعتماد2ة 

 س/ة والعدوان/ة ب¨نما حدKالحاجات والغرائز الج cروم" د "فركز "فرو�د" ع 

  -الحاجة لالنتماء  -للنمو  -الحاجة لالرت�اط ( :و¡� ست حاجات اجتماع/ة أساس/ة 

̧�ة   ). الحاجة إw معتقد 2عمل �إطار للتوج/ه -الحاجة لإلثارة   -الحاجة لله

فروم    ي�د لم   الشخص/ة  إر�ك  ب®ناءات   
�
ات    أهتم .الفرو�د2ةاهتماما L9الخ �أثر 

هناك    الالشعور�ة، أن  يرى  ات    ر�ا شعو ال  ح/ث  L9الخ عc ك�ت  2عمل   
�
اجتماع/ا
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المقبولة    T9والرغ�ات غ،
�
ال�Qت من مستواە الشخò� إw    اجتماع/ا و7التاw� إخراج 

 .االجتما¬� المستوى 
  

 سول"فانهاري 

� الفالحة ود�اغة الجلود ولم    لوالد2ه،�ان "سول/فان" الطفل الوح/د  
و�عمل والدە ! 

قاس   /2كن 
�
�ه    /ه،علا  � تعت~  أ°ته    ،دتهوالولم  من    �اثول/ك/ةو�انت  مجتمع   �

 !

و ستان L9ب    تالpس` لرفقته  الش�اب  رفض   �
 !  سpب  تتمT9    عق/دته،مما  فح/اته 

  . �العزلة والوحدة مما  سpب له �الفصام واالنطواء عc النفس

�  1945- 1892هاري ستاك سول/فان (
 ! �

) هو عالم نفس من أصول أم��كً/ة وتو! 

�   1949يناير    14عام  
نظ��ت ¢س،�ار  !  نصت  وقد  العالقة  فرmسا،  عن  المعروفة  ه 

� التفاعل مع  
� العالج النف&� عc أن الشخص/ة ¡� سلوك الشخص ! 

المت�ادلة ! 

� هذە الحالة، فعند دراسة الشخص/ة، 2جب أن  
اآلخ��ن. الشخص/ة موجودة فقط ! 

� العالقات بTU  األشخاص �دåً من الشخص نف
  . سهننظر ! 

 

   

  

  

  

  

  
  

  
  

  ) فانل" سو (هاري 
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الحقائق   من   åًد� الناس    TUب المت�ادل  الواقع   cع الشخص/ة  تنظ/م  و¢س�ند 

ورة   Üعضهم ال�عض ال توجد �ال�  TUالشخص/ة الداخل/ة، ألن معرفة أن العالقة ب

والقصص  األحالم   �
 ! ، �ما   TUوهمي 2كونوا  أن  2مكن  ألنهم   ،  TUحق/قي أناس    TUب

  T9اإلدراك والتفك . T9ها من العمل/ات الفوالروا2ات واألساط T9ك��ة والتذكر والتخ/ل وغ

األساس/ة لÃست سوى أصداء للعالقات الشخص/ة، و¡� مرت�طة �الناس ولÃست  

   T9ب التفاعل المت�ادل. و�مpهم، وُ�عتقد أننا ندرك ونفكر ونتذكر `س T9ع/دة عن تأث�

التفاع ن�/جة  المت�ادلة  مجمو العالقات  أو  إw شخص  تم/ل  ألنها  المت�ادل،  عة، ل 

  .ا عليهاوشهوة لشخص أو شخص آخر، لذلك اعتادو 
  

L الطب"عة 
Yk فكر "فرو�د" و "سول"فان" ومن س�قه Y -Åالشخص"ةالعالقة ب: 

أوجه الش�ه بTU  الشخص/ات المختلفة تفوق أوجه االختالف، ولذلك فهو لقد �انت  

� أنه 2حاول تقل/
د عc  ل أو الحد من أهم/ة الفروق الفرد2ة و�ؤك2ختلف عن "أدلر" ! 

  .النظ��ةالميول 

ە عc الخصائص االجتماع/ة   T9ە هو ترك T9ە عن غ  T9ە عن فرو�د وتم  T9إن أبرز ما 2م

� رأ2ه، يواصل القول إن محتوى العالقات الشخص/ة  
والنفس/ة لتنم/ة الشخص/ة. ! 

األطفال خصائص  فإن  لذلك  الشخص/ة،  نمو  مرحلة  مع   T9يتغ    wإ ترجع  الصغار 

� هذە المرحلة    .مم، ومجال التفاعل الرئÃ&� هو منطقة الفالعالقة بTU  الطفل واأل 
 !

الصلة، ثم   التج�7ة ش�ه ذات  ال�دائ/ة إw مرحلة  التج�7ة  الطفل من مرحلة  يKتقل 

� تنظ/م بناء الذات واالنتقال من الطفل إw طفل أخر، وال 2مكن تحقيق 
ي�دأ الطفل ! 

شاملة، والطفولة ¡� اعتقاد    من خالل تعلم اللغة وتنظ/م التج�7ة �ط��قةذلك إال  

wأنه 2حتاج إ  �
 êاللف T9أقران من التعب.  

ا  � 2صبح فيها الطفل شخص� ة ال~8 ، و¡� الف89 �
� التعل/م االبتدا+*

طفولته ¡� مرحلة تل©8

  cاالعتماد ع wا، ومن سمات مرحلة ما ق�ل المراهقة أنه �اإلضافة إ رجله  اجتماع/�
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�ك  I° wا إ ، 2حتاج الطفل أ2ض� T9بQس، و ستمر المراهقة ح~8 2جد الKمن نفس الج

  .مراهق أن لد2ه نظام الدفع لجKسهال

� 2مكن   ̧غ، وال~8 ̧�ن النظام إw سن ال�ل ̧غ من تك عالوة عc ذلك، تمتد نها2ة سن ال�ل

نظ��ت ترت�ط  الناضجة.  الشخص/ة  العالقات  أساس   cع العثور   �
 !  ساعدك  ه  أن 

� العال 
� نظ��ته ! 

، جعلها نظ��ة، و7ط��قته الخاصة �العالقات اإلmسان/ة !  ج النف&�

ا  د ا عن المالحظة، ولم 2كن مهتم� عا المعالج �المراقب المشارك، ألنه لم 2كن راض/�

� المقا�لة
� هام للمشاركة !  L+ا �مراقبتها، ألنه ح~8 دور إ2جا   . جد�

  

 :"حاالت ظهور التوتر عند "سول"فان

 البيوك/م/ائ الحاجات  `سpب   �cالداخ التوازن  الرغ�ة عدم  مثل  الهامة  /ة 

ب الجKس/ة والحاجة للتخلص  IJونحوهامن الفضالت والحاجة لأل3ل وال. 

   wالنوم 2ظهر ن�/جة الحاجة إ. 

   ن�/جة أو    للقلق،2ظهر  داخل/ة  أس�اب   wإ ترجع  انفعاالت  ن�/جة  وتظهر 

 .أو انفعاالت غ���ة �الخوف والف�ع والرعب خارج/ة،

 ل  ها محل مالحظة من ق�ل طفلها و÷ش�عندما تكون األم أو من 2قوم مقام

  .ف/هم�الغ 
  

 أر�كسون  ر�ك أ

جر    أر�ك  هو  L9ب    ار�كسون،هامpس` أقرانه   من 
�
   عقائدە،�ان مرفوضا

�
معالجا عمل 

  �
 لألطفال ! 

�
� علم النفس التحل/c� الفرو�دي عc 2د " أنا "    أم���ا،نفس/ا

تدرب ! 

  TUنظ��ة فرو�د النقطت cنه أضاف عQابنة "فرو�د" ول   TUالتاليت: 

  المراحل خالل  تنمو  تظل  الشخص/ة  أن  أساس   cع النمو  لمراحل  ز�ادته 

 .العم��ة

 أثر الحضارة والتار�ــــخ وا cالتأ�/د ع cالشخص/ةلمجتمع ع. 
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  cأن نمو الشخص/ة 2كون ع wإ T9̧���ة ح/ث  ش ونظ��ة "ار�كسون" ¡� نظ��ة تط

مدى    ستمر  نظ�   الح/اة،مراحل   �
 ! المرك��ة  الذات والنقطة  عن  ال�حث   �¡ �ته 

̧�ةحقيق وت   .اله

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 ) ر�ك أر�كسون(أ
  

المراحل   النمو األر7ــع األوw عند "ار�كسون" ¡� نفسها عند "فرو�د" لQن  مراحل 

ح~8   المراهقة  من  الفرد  ت�ناول  و¡�  "ار�كسون"  إضافة  من   �¡ التال/ة  األر7ــع 

ب.  ةالش/خوخ قام  ح/ث  "ار�كسون"  حققه  هام  انجاز  عc وثمة  نظ��ته  تطبيق 

cع �النف& النمو  الرجال والزعماء مثل    مراحل        "هتلر" و"المهاتT9 غاندي" �عض 

الهنود  و7ولوج/ة عن ق�ائل  Ç9السلوك/ة األن و"جورج برناردشو" إw جانب دراساته 

 .الحمر 

 :النف�L ملخص لتطور نظ{�ة التحل"ل 

� التحل/ل النف&� تل©8 قبو 
� أوساط علم النفس بوجه  لم تعد نظ��ة " فرو�د" ! 

 ! åً

� أثناء ح
"  روأدل/اة "فرو�د" اmشق عنه عدد من العلماء مثل "يونج"  عام، وح~8 ! 

من   أنفسهم  2عدون  المعا"�ن  العلماء  �عض  هناك  أن  و"فروم". �ما   " �
و"هور+ 
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 من النق
�
النظ��ة "الفرو�د2ة". ومع ذلك  "الفرو�دين" ولQنهم صححوا عددا  �

ط ! 

تحت لوائه،  ماء الذين عدلوا الQثT9 من مفاه/مه، رغم انضمامهم  فهناك �عض العل

  وأشهر هؤالء العلماء "ألبورت" و"موراي" و"أر�كسون". 

  1967- 1897 ألبورتجوردن 

، من أشهر أعماله العلم/ة كتا�ه الذي أصدرە عام  �Õأم�� �م �عنوان 1937عالم نف&  

عام   أصدرە  الذي  وكتا�ه   ،" نف&�  T9تفس الشخص/ة:  "النموذج  1961"  �عنوان  م 

� الشخص/ة
  ."والنمو ! 

  

  

 

  

  

  
  

  ألبورت) جوردن (

� علم نفس الشخص/ة
�انت طفولته عاد2ة،   .وهو إw جانب ذلك صاحب فضل ! 

أ3اد2م/ة عقل/ة  بنظرة  ت�سم  الشخص/ة  ̧ع  موض  �
 ! "ألبورت"  نظرة  يرى   .و�انت 

ور�ة. و�م/ل إw "ألبورت" أن التحل/ل النف&� يركز عc الدوافع والجوانب الالشع

cالسلوك إهمال الدوافع والجوانب الشعور�ة المؤثرة ع.  

الطفولة   الشد2دة عc مرحلة  األهم/ة  � إضفاء 
 ! مع "فرو�د"  "ألبورت"  يتفق  وال 

ات الم�كرة وما فيها من "اعات، ح/ث يرى "ألبورت" أن ح/اة الف L9رد إنما تتأثر �الخ

� الحال/ة و7اآلمال المستق�ل/ة أ�Ç9 من 
 Öتأثرها �الما. 

و�رى "ألبورت" أن األسلوب الوح/د لدراسة الشخص/ة لÃس هو دراسة العصاب/ة �ما  

̧�اء   .فعل "فرو�د"، �ل �دراسة األس
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ع  و�رى "ألبورت" إن السواء والعصاب ال  شا�ه ب¨نهما، �ما أ�د "ألبورت" عc موض̧ 

أ  �
 ! المرك��ة  النقطة  أن  "ألبورت"  اعتقد  الشخص/ة. كذلك  لتفسT9  تفرد  ي نظ��ة 

̧ع الدافع/ة، ولæ� يو  � معالجة موض
ضح الدافع/ة �الKس�ة للشخص الشخص/ة ¡� ! 

يرت�ط   ال  الدافع  إن  تقول:   � وال~8  �
الوظ/©  االستقالل  فكرة  "ألبورت"  قدم  الراشد 

ات مرح L9ة من خ L9أي خ� 
�
 وظ/ف/ا

�
لة الطفولة، وأن الدافع هو أمر مستقل عن ارت�اطا

� 2ظهر فيه  .االظروف ال~8

� نظرە ¡� 
� الناس و¢شعرون   و�قدم لنا "ألبورت" فكرة الذات. والذات !  "أنا �ما 2عرف~ 

أول    �¡ الشخص/ة  سمات  عن  "ألبورت"  دراسات  أن  �الذكر  الجدير  ومن   ." � L+

الشخص ̧ع  موض أم���ا عن   �
 ! تجرى  بTU  / دراسات    T9م وقد  �  ة.  ال~8 السمات و¡�   

� ¡�  توجد عند عدد من الناس، وTU7  ما أسماە "ألب اعات الشخص/ة وال~8 ورت" ال9  

ة ل0ل فرد  T9السمات المم.  

� علم النفس 2فوق ما لقيته نظ��ة  
 ! 

�
ا T9وتأث 

�
وقد لق/ت نظ��ة "ألبورت" استحسانا

النف&� التقل/دي النقد إw "ألبورت" ألنه ركز    .التحل/ل  � نظ��ته عc وقد توجه 
 !

ت" 2عد من الوجوە الرئÃس/ة تفرد الفرد �ح/ث 2صعب التعم/م. ومع ذلك فإن "ألبور 

� علم نفس الشخص/ة
 !.  
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  المدرسة المعرفية 

النفس والذي 2 � علم 
العل¤� المتخصص !  المجال  � ذلك 

المعر!  النفس  عتL9 علم 

المعرف � خالل  ة.  2درس 
المعر!  النفس  ة ينطوي عc ولقد جاء علم  T9األخ العقود 

 ًåاعتدا Ç9ونظري أ� � L«ذج االشتغال  لذي �ان 2مثل نمو عن ذلك الموقف ا  موقف منه

�  ,60و 50العل¤� الصارم لسنوات 
8©� L9اإلم � L~وهو �الخصوص النموذج التج��.  

� المثT9 واالستجا�ة ألن 
ض كثT9 من علماء النفس عc تحد2د مجال ال�حث !  اع89

 �
هناك الQثT9   الب¨ئ/ة. و�نما لÃس مجرد استجا�ة `س/طة للمنبهات السلوك اإلmسا+ 

� تتو من العمل/ات    واالستجا�ة. سط المن�ه المعرف/ة العقل/ة ال~8

� فهم العمل/ات   
� اآلالت الحاس�ة نماذج  ساعدهم ! 

اتخذ علماء النفس المعر! 

̧�ن المعلومات.   المعرف/ة وأسس تك

  
�
� لم 2قتÜ عc أن 2كون م/دان �حث فقط ولQنه 2مثل أ2ضا

إن علم النفس المعر! 

� التصدي للظواهر ا
 ! 

�
 جد2دا

�
7̧ا لنفس/ة. وهو بهذا 2ختلف عن النماذج السا�قة  أسل

االرت�اط/ة، السلوك/ة وح~8 نظ��ة الجشطالت. ومن خالل إعادة تع��ف علم  مثل:  

الخاصة   الطرائق  استعادت   � ال~8 وطرائقه  مفاه/مه  ولخلق  لموضوعاته  النفس 

الذ�اء   � دراسة 
الطرائق المعتمدة !  المعرف/ة وخاصة  . وحق/قة  االصطنا¬� �العلوم 

� لم 2كن لي  إن قول  ال
ور العلوم المعرف/ة وخاصة  جد لوال ظه تواعلم النفس المعر! 

وجود   عام    الحاسوب مع  ظهر  الخاص/ة  .  (Dupuy, 1994) 1940الذي  وهذە 

 �  من ح/ث مراجعه ونماذجه النظ��ة ال~8
�
 ف��دا

�
� م/دانا

تجعل من علم النفس المعر! 

علم/ة عد2دة مثل اللسان/ات،  لم يتم إستقاؤها من علم النفس فقط �ل من م/ادين 

ا ال��اض/ات،  األعصابالمنطق،  علوم  وعندما .  (Vignaux, 1991) لمعلومات/ة، 

ع~  �المعرفة واالدراك  
ُ
� م/ادين عد2دة ت � فإننا نع~ 

نت�لم اليوم عن علم النفس المعر! 

. و�مكن تقس/م هذە   االصطنا¬� الذ�اء  � مجال 
الطب/Þ� وكذلك !  الذ�اء  � مجال 

 !

  . (Andler, 1992) إw ثالث فئات أساس/ة حسب أندلر الم/ادين
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ال��اض/ات.   المنطق،  الفكر،  فلسفة  مثل  النظ��ة  الم/ادين   wاألو الفئة  ت�ناول 

وت�ناول الفئة الثان/ة م/ادين البيولوج/ا وعلوم األعصاب، والعلوم االmسان/ة مثل علم  

 ت�ناول الفئة الثالثة المعلومات/
�
ا T9رو7و نفس اللسان/ات. وأخ) �wسان اآلmتة وعلم اال (

  .علم التوج/هو 

� 2قوم بها اإلmسان،  علم   ال~8 العقل/ة  العمل/ات  � 2قوم �دراسة 
المعر!    ومنها النفس 

الKشاطات   و  العمل/ات  من  ها  T9ر و غ
õ
التذك و  الفهم و االس�/عاب،  م، 

õ
والتعل ر 

õ
التذك

 � � �دراسة �افة المراحل ال~8
 2قوم اإلmسان من  العقل/ة، �ما يهتم علم النفس المعر! 

ات الخارج/ة، و من ثّم معالجة تلك المعلومات  خاللها �استق�ال  T9المعلومات والمث

جاعها و توظ/فها و ح~8 محاولة تعد2لها   .و تخ��نها، و اس89
 

م عc ق/مة الروا�ط الموجودة بTU  سلوك     
õ
ها للتعل T9تفس �

والنظ��ة المعرف/ة تؤكد ! 

ا  و�لالفرد   L9اته العقل/ة المتمته السا�قة، و قدر من أف�ارە و خ  T9التفك �
� أسالي�ه ! 

ثلة ! 

  .العمل/ات العقل/ة األخرى شا�ه منو التذكر و اإلدراك و ما 
 

     � ات ال~8 T9س مجرد مستج/ب للمثÃسان لmيرى أصحاب المدرسة المعرف/ة أن اإل

ها وتأو�لها إw أش�ال معرف/ة جد2دة، T9و�ال ك/ف   يتلقاها، �ل 2قوم بتحل/لها وتفس

الفرد  نفJ اختالف استجا�ة فردي ؟ أو اختالف استجا�ة  T9المث ن مختلفTU  لنفس 

؟   TUمختلف  TUموقف �
ý واحد !  T9نفسه لمث  

 

     ، �
� إطار العالج المعر! 

ها إw الممارسة اإل3ليK/ك/ة !  T9المدرسة المعرف/ة امتد تأث

� وا
اح مقار7ة شمول/ة  ستحÜ  العامل الوجدا+  لعامل السلو6� إw  الذي حاول اق89

المع العامل  الفردجانب  سلوك   T9تفس  �
 !  �

اك      .ر!  I°إ  cع تعمل  أص�حت 

أسلوب   تعد2ل  أو  الخاطئة  ومعتقداته  السلب/ة،  أف�ارە   T9تغي عمل/ة   �
 ! المفحوص 

أساس    cع wاألو �الدرجة  قام  الجد2د،  واإلرشادي   � LMالعال التوجه  وهذا  ە.  T9تفك

اف �قدرات الشخص و7كفاء اعدة ليتعلم اته وذ�اءاته المتعددة، وتوظ/فها كقاالع89
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7̧اته  7وي، وك/ف Áساعد نفسه بنفسه عc تجاوز صع ال89 المجال   �
ك/ف يتعلم ! 

 � LMالمجال العال �
  .النفس/ة ! 

 

اضات األساس"ة للنظ{�ة  y.المعرف"ة االف: 

  ̧�ن أف�ار ات السا�قة وتك L9ب األف�ار والخÃيتضمن التعل/م إعادة ترت

 .جد2دة

 م �معالجة المعلومات الت 2حدث
õ
م عندما 2قوم المتعل

õ
 .الجد2دةعل

  �cاستخدام التع��ز الداخ cالتعل/م ع �
 !  T9ك  .ال89

 :م�ادئ المدرسة المعرف/ة

   (...التذكر، اإلدراك) العمل/ات العقل/ة المعرف/ة مثل cيركزون ع  TUالمعرفي

� واالستجا�ة LMالخار T9تتوسط المث �  . وال~8

    /ة المعرف/Kات،  ة الداخل/ة (الالب L9تنظ/م الخ cعوامل الداخل/ة)  ساعد ع

 .وتذهب �المتعلم إw ما وراء المعرفة

     جاعها المتعلم �ائن mشط 2قوم �معالجة المعلومات وتخ��نها، واس89

 .�صورة مستمرة

 لحل المش�الت T9ح��ة التفك  TUإعطاء المتعلم. 

 :أهداف المدرسة المعرف/ة

     ش�ل أهدافتصا �
 .عامة غ ! 

    تزود المتعلم �األهداف المعرف/ة واألهداف المهار�ة. 

 ات التعل/م/ة عن ط��ق الب~  العقل/ة L9التفاعل مع الخ. 

 القدرات االبت�ار�ة cتركز ع. 

 :محتوى المدرسة المعرف"ة

� فÃشتمل عc الحقائق  
أصحاب النظ��ة المعرف/ة Áشددون عc البناء المعر! 

كT9  عc تنظ/م المادة التعل/م/ة،  .وانTU  والم�ادئوالمفاه/م والمعارف والق ال89
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� البK/ة المعرف/ة �المعلومات السا�قة
 .�ح/ث يرا¬ ر7ط المعلومات الجد2دة ! 

L مجال عمل"ة تصم"م التدرÉس 
Yk تأث.- النظ{�ة المعرف"ة: 

امج ال تزود  : النظريالمجال  L9ال �و مصم¤  TUوالمدرس  TUتدر¢س/ة �أساس  ال�احث

� ت
� وتنظري ! 

 .وظ/فهصم/م التدر¢س المعر! 

L المجال 
yÊ"ات    ساعد  :التطب L9تنظ/م خ cالمعلم والمدرب ومصمم التدر¢س ع

ات/ج/اته الخاصة   ساعد المتعلم    .المتعلم ليتفاعل معها، و�طورها من خالل اس89

جاعها  .عc ترتÃب العمل/ات الذهن/ة وض�طها واس89

 L
Ykب"اج"ة وعلم النفس المعر  

رك إم�ان/ة  أد وقد أصِل المعرفة، وك/ف/ة تطورها،  ال�دا2ة عcه منذ ركز ب/اج/ 

� لدى األفراد �ح�م  
توظ/ف مفاه/م وم�ادئ علوِم األح/اء لدراسة النمو� المعر! 

   TUمسألت cمجال البيولوج/ا ولذلك فقد انصب اهتمام ب/اج/ه ع �
تخصصه ! 

 :أساس¨تTU  هما

  ،الط�   وما ك/ف 2درك الطفل هذا العالم �2فكر من خاللها بهذا ¡ � �قة ال~8

 العالم؟ 

  إدراك T9أخرى؟ ك/ف يتغ wالطفل بهذا العالم من مرحلة إ T9وتفك 

  

  

  

  

  

  

  

 (ب"اج"ه) 
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L عند ب"اج"ه  
Ykمراحل النمو المعر: 

Hالمرحلة األو:   TUتKوت�دأ من الوالدة ح~8 س ،  .مرحلة النمو� العقc� الِح&� الحر6�

  6إw  2) و¡� من سن التصوري (التفكT9 العمل/ات ما ق�ل  ةمرحل الثان"ة: المرحلة  

 .سنوات 7أو 

  7أو  6مرحلة العمل/ات العيK/ة أو الملموسة، و¡� من ِسن  :المرحلة الثالثة

 wسنة 12و  11سنوات إ.  

، ح/ث يتم 15إw  12مرحلة العمل/ات المجردة، و¡� من ِسن  :المرحلة الرا�عة 

  .ا�تمالها

L عند ب"اج"ه
Ykوالمعر Lعوامل النمو العق�:  

� عند ب/اج/ه ع
  : c أر7ــع عوامليرتكز النمو العقc� والمعر! 

   :عامل النضج - 1

� من خالل النمو  
� االرتقاء المعر! 

، ح/ث Áساهم النضج !  �
عامل ارتقاء معر! 

 � L~جهاز الغدد الصماء  ونمو� العص. 

�ائ"ة  -2 Y    :عامل الخ̂.ة الف.-

 �cمع األش/اء والتعاملالعمل العض  

2 -  Lwعامل التفاعل االجتما : 

 األف�ار معهم  وت�ادلاعل مع اآلخ��ن تفال

   :عامل التوازن - 3

�ائ/ة والتفاعل االجتما¬�   T9ة الف L9النضج والخ  TUهو آل/ة توازن ب. 

  Lالنمو العق� L
Yk العمل"ات األساس"ة  

2عتقد ب/اج/ه أن عامل التوازن هو أهم عوامل النمو العقc� للوصول إw حالة من      

� ل
، وتعتمد عمل/ة التوازن عc قدرتTU     والعالملفرد  االتزان بTU  البناء المعر!  � LMالخار

وهما قدرتان متفاعلتان تحققان التوافق    .التك/ف  التنظ/م وقدرةقدرة    :فط��تTU  هما

 �   .2عÃش فيها الفرد، و�تفاعل معها والتناسق مع الب¨ئة ال~8
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 L
Ykالمدرسة المعرف"ة والعالج المعر  

 

� أن أس�اب 
    إw: النفس/ة قد تعود  ضطرا�اتال ا2عتقد علماء النفس المعر! 

  حل المش�الت �
ة والسذاجة !  L9نقص المعلومات وقصور الخ. 

  T9تنطوي عل/ه من أخطاء �التعم/م والتطرف وما أسال/ب التفك. 

  ما 2حمله الفرد من آراء وأف�ار، ومعتقدات عن نفسه وعن اآلخ��ن

� يتفاعل معها  .والمواقف ال~8

 التــوقعات السلب/ــة. 
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  نسانية سة اإلالمدر

، و ختلف عن المدرسة السلوك/ة ومدرسة التحل/ل ت قدرة الفرد عc   ؤكد تالنف&�

� 2عÃش الق/ام �اخت/ارات حر  أبرز روادها   بها. ة شعور�ة ومعقولة لط��قة الح/اة ال~8

�ان    الذات. أبرهام ماسلو و�ارل روجرز اللذين أ�دا م/ل اإلmسان للQفاح وتحقيق 

� علم الن
� إبرازها أهم/ة عدة مفللمدرسة أثر ! 

اه/م إmسان/ة مثل الحب  فس ! 

  الذات. الذات واعت�ار  الحر، وتحقيقواالخت/ار 

  

  (¸ارل روجرز)                                                               (أبرهام ماسلو)                        

راسة والتحل/ل العل¤�  ن �الديهتمو   نفسانيون أن علماء ال2عتقد علماء النفس اإلmس 

الشعور  مثل  للناس  األساس/ة  الجوانب  (إلهمال  ح/ة  األشخاص ��ائنات    ألفعال 

�ة   L9المخت األ�حاث   �
 ! الجهد  من   T9ثQال يتم �ذل  وأنه  األفراد)   �

 !  T9–والتفك   �و¡

mسان لعنا"ە. �ما أن اإلmا و�قلل سلوك اإل سانيTU  يتعارضون مع  ممارسة تحدد �م/�

،الحاسم للتحل/ل  التوجه   ض أن تجارب الفرد الم�كرة ومحر�اته   النف&� الذي 2ف89

 �
� مجاالت الحب والوفاء وتقدير  تحدد سلوك الفرد. يهتم اإلmسا+ 

 �أ3مل نمو للفرد ! 

 �
 .الذات واالستقالل الذا+8

المعمار�TU    ماسلو،  أبراهام   األم��Õ� النفس    عالم  وضع   TUأحد المهندس  �
 ال�ارز�ن ! 

،علم النفس   �
̧�ة  اإلmسا+   سلسل هر�� لالحت/اجات أو الدوافع من أجل تقل/ل األول

أو الفعال/ة ولQن ز�ادة التطور: االحت/اجات الفسيولوج/ة والسالمة واالنتماء والحب  
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والتقدير وتحقيق الذات فقط عند تلب/ة االحت/اجات األ�Ç9 �دائ/ة ، 2مكن للتقدم 

� ال�سالفردي أن 2ص
 ! ç�ات أع . األشخاص الذين 2صلون  لسل الهر ل إw مست ��

 إw تحقيق الذات س/حققون إم�اناتهم �ال0امل 

� نظ��ة “البناء 
النفس اإلmسان/ة. !  الذات هو نقطة محور�ة لمعظم علماء  مفهوم 

 �Õاألم�� النفس  لعلم   ” �òالذات”    الشخ حول  “المتمحورة  ونظ��ة   �c/جورج ك

اتهم ان األفر 2قال إ  روجرز،�ارل   ألم��Õ� للمعالج النف&� ا L9ا لخ د 2دركون العالم وفق�

لتلب/ة  التصور عc شخص¨تهم و�ؤدي بهم إw توج/ه سلوكهم  الخاصة. يؤثر هذا 

شخص/ة   ̧�ر  تط  �
 ! أنه   cع روجرز  شدد  ال0املة.  الذات  ÁسÞ    الفرد،احت/اجات 

ات (للحفاظ عc  والحفاظ عc الذ  )،الشخص إw “تحقيق الذات (ل/صبح نفسه

 ”.ت (لتجاوز الوضع الراهن)��ز الذاوتع )،نفسه

ها T9العد2د من علماء   الوجوديون،اعتمد الفالسفة    �عد كتا�ات جان بول سارتر وغ

وصف   وقد  الح/اة.  ومع~   الوجود  ألهم/ة  الوجود2ة  النظرة    TUسانيmاإل النفس 

̧¢Jي والقائد الم�كر لعلم النفس الوج  ودي مختلف “أنماط”  الطب/ب النف&� الس

 �
 ! العالمالوجود  لـ   ا  وفق� بيKسوانجر.  هو    ،Binswanger لودفيج  الفردي  الوضع 

الشخص الوح/د. 2حدث الوضع المزدوج    نفسه،الشخص الذي 2ختار العÃش داخل  

� الشعور ب�عضهما ال�عض.  
تصبح “أنت” و “أنا”    وهكذا،عندما يتحد شخصان ! 

� فاعل الفرد مع اآلخ��ن.  “نحن”. 2حدث ص/غة الجمع عندما يت T9ث عدم 2حد  ،ا أخ

� حشد من الناس أو 2فصل مشاعرە  
̧�ته عندما 2فقد الفرد نفسه !  الQشف عن ه

 �Õوجودي أم�� �ائنات تقوم    عن اآلخ��ن. عالم نف&� IJpأن ال cأ�د رولو ماي ع

(مايو أ2ار  شهر  ح~8  التجارب.  هذە  تحدث  ولمن  بوفاة    )،�التج�7ة  الو¬�  2جعل 

̧�ة وعاطفة ممكنة الشخص   .نفسه حي

  ة الظواه{� -المدرسة اإل¦سان"ة   –رز ¸ارل روج

� عام  
� وال2ة الينوي �الوال2ات المتحدة األ   1902ولد �ارل روجرز ! 

 !  L+م��ك/ة وتر

 
�
جدا صارمة  عائلة   �

 !   
�
،  أخالق/ا

�
قاس/ان فوالدا  وديK/ا الديK/ة    ە  نظرتهم   �

 ! جدا 
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ء 2أواألخالق/ة وهما يؤمنان � �
IÑ 2ة  ال �حب العمل والجدإ مكن الحصول عل/ه  ن ال

� نفس طفلهما �ارل  
ا العمل خT9 وس/لة عالج/ة للضجر والملل فغرسا !  L9ف/ه، واعت

  حب العمل والمثابرة. 

من ستة     مكونة  عائلة   �
 ! الرابع  الطفل  هو  ف/ما    أفراد،�ان  وث/قة  الروا�ط  و�انت 

0ارل روجرز ولهذا لم تكن ل ة،للغا2دودة مح االجتماع/ة ب¨نهم، ف/ما �انت عالقاتهم 

معه مرحلة    اجتماع/ةح/اة   � عاشت  ال~8 زوجته  وقد وصفته  الب/ت،  خارج حدود 

� طفولته خجوåً أ�   الطفولة،
ن 2عÃش مع  أ، 2فضل    اجتما¬� ا وغT9  وحساس�   نه �ان ! 

  ). H.E.Rogers  ،1965الQتب ومع عالم أحالمه (

� ر�ف  أن  أوحدث  
ى والدە مزرعة !  � الثان/ة    –همك �ارل روجرز  ش/�اغو فانش89

و�ان ! 

ة من عمرە �قراءة الQتب الزراع/ة، وشجعه والدە عc ت�7/ة الحيوانات من   IJجل  أع

7/ة   المادي، فقام ب89 ها و أال�7ــح  T9الدجاج والحمام وغ الغا�ات  أفراخ   �
خذ يتجول ! 

7¨ته ومقارنته �  العث وقام ب89 ب  فتعلم األسال/نواع أخرى منه،  أفا��شف نوعا من 

� ال
� سن م�كرة، واعتقد �التج��®/ة ! 

امن تجار7ه هذە علمته  أعلم وهو !  الوا¬�    االح89

  �
 Þ�Kي � � حل المش�الت (أللعلم والطرق ال~8

) ، وقادە Rogers    ،1965ن  ستخدم ! 

إw    اهتمامه ، غT9  أهذا  الزراعة  لدراسة  نه تحول عن  أن 2دخل جامعة وسكKسن 

ات تKش�ته  راسة الدين �فعل تن سKتTU  إw دقل مأهدفه هذا �عد   T9االجتماع/ةأث    �
 !

̧�ورك الذي �ان له   � ني
� معهد الالهوت الوحدوي ! 

اw�    اتجاەعائلته ، فالتحق !  L9لي

  � � الدين ، ون�/جة لKشاطه الدي~ 
� لحضور مؤتمر  أ!  L+وفد طال  TUالص wز�ارة إ �

وفد ! 

فاطلع هناك ع  اتحاد   ، العال¤�  المس/»�  ، وشهد  c عقائد ديK/الطل�ة  ة مختلفة 

األأ/ف  ك   TUال�غضاء �انت شد2دة ب والفرmسTU  رغم  ن  ، ألمان  نهم من دين واحد 

  wإ �أفكتب  هناك  من  و أهله  الدين  دراسة  ترك  قرر  الحركة أنه  مع  يتفق  ال  نه 

  cتؤكد ع � و ستان�/ة ال~8 L9تاب المقدس معصوم من الخطأ ، و أالQوالد2ه  أن ال L9خ

7̧ــهمأر نفسه من  اللحظة قد حر   نه من هذەأ� � التفكT9 و سل
ن  أنه 2جب عc الفرد  أا ! 



 

68 

� نظ��ته  
ته الشخص/ة ، و¡� فكرة نجدها تمثل حجر الزاو�ة !  L9خ c2عتمد أساسا ع

� الشخص/ة. 
 !  

ال�Jري   النفس  علم  لدراسة  جامعة كولومب/ا   �
 !   TUالمعلم ��ل/ة  روجرز  والتحق 

7وي فشغف   ا �المؤلف(الع/ادي) وعلم النفس ال89 T9ة ، واصل  ات واأل�حاث النفسكث/

� عام  
�    1931دراسته فحصل عc شهادة الدكتوراە ! 

ة أ، و�ان !  T9ثناء دراسته األخ

إل معهد   �
 ! 2عمل  األسال/ب  هذە  وفق  يتم  ف/ه  العالج  ح/ث �ان  األطفال  رشاد 

� مركز  
/ب  سالأن العالج النف&� ف/ه �ان يتم �أخر مماثل غT9  آالفرو�د2ة ثم عمل ! 

� اإل  ما شجعه عc ت�ادلمختلفة ، م
رشاد والعالج  اآلراء وح��ة المناقشات الفك��ة ! 

� الفكر والتطبيق ، وTU7  أالنف&� ، و 
حس روجرز �التناقض بTU  األسلوب الفرو�دي ! 

المنهج اإل   cالقائم ع المعلمTU  عc 2د عالم األسلوب  � �ل/ة 
� الذي درسه ! 

حصا+*

  النفس المعروف ثورندا2ك. 

ة ( الف89 � هيئة أساتذة تع~  �دراسة  ) عمل رو 1940  -1928وخالل 
  الطفل، جرز ! 

  �
 !   T9متم اهتمام  له  تك/ف أن  أذ  إ  ذلك، و�ان  ق/اس   �

 ! للدكتوراە �انت  طروحته 

� جامعة    الشخص/ة عند األطفال. 
� عام  أوعمل روجرز أستاذا لعلم النفس ! 

وهايو ! 

1940     TUتKو7عد س اإلأ،   �
 ! المهم  النر صدر كتا�ه  والعالج  (شاد  ،   Rogersف&� 

� مؤلفه هذا وجهة نظر 1942
� العالج النف&� ، �عدها    ە) وأوضح ! 

نتقل روجرز أ! 

� عام  
� جامعة ش/�اغو ! 

نتقل إw جامعة  أ، ثم    1945ل/عمل أستاذا لعلم النفس ! 

ة من عام ( الف89 � قضاها �1963  -1957وسكKس ، خالل  ال~8 النفس  أ)  ستاذ لعلم 

النف&�   وسكKس،والطب  جامعة   �
مجموعة  !  روجرز  إل   قاد    TUال�احث جراء من 

عام    �
و!  وف��K/ا)   T9الش) الفصام   �

 ! إw �ال/فورن/ا   1963دراسات مستف/ضة  سافر 

� معهد للدراسات السلوك/ة فيها. 
  ل/عمل ! 
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األ  mشاطاته   wإ المقاالت  واضافة  من  العد2د  2كتب  روجرز  �ان  هذە  3اد2م/ة 

ع فحصل  والمؤلفات  لQونه  واأل�حاث  جائزة   c النفس  أ علماء   Ç9�  �
 !   TUالمنتج

� عام  أنه �ان قد  أ�ما    الQتا�ة،
.   1946نتخب !   TUسا لجمع/ة علماء النفس االم��كيÃرئ  

  أساس"ة: مفاه"م وم�ادئ 

� الشخص/ة عc عدد من الم�ادئ  
� اإلرشاد والعالج النف&� و! 

تقوم نظ��ة روجرز ! 

: 2جازها إوالمفاه/م األساس/ة 2مكن  �
  �اآل+8

  Phenomenologyهري المجال الظوا 

� 2درك بها  � علم النفس يركز عc الQ/ف/ة ال~8
الظواه��ة او الظاهرات/ه ¡� أسلوب ! 

  ). Petvin، 1980الشخص و�عL9 عن ذاته وعالمه ( 

  cهذا الم�دأ تقوم نظ��ة روجرز ، الذي يؤكد ع cأن الناس 2جب  أوع cن 2فهموا ع

  wينظرون بها إ � )  Rogers    ،1961(لعالم المح/ط بهم  نفسهم واأأساس الQ/ف/ة ال~8

) الذي طرحه روجرز منذ عام  الظواهري  للموقف  الفرد 2درك  1947وط�قا  فان   (

perceive    العالم �ط��قة متفردة ، و ش�ل هذە المدر�ات المجال الظواهري للفرد

phenomenal field  � ن الفرد Áستج/ب للب¨ئة �ما 2دركها هو ، وهذە  أ، وهذا 2ع~ 

،  أ تعار�ف التج��بTU  لها ،    طابق معتتطابق وقد ال تت  الب¨ئة قد  و مع الواقع الموضو¬�

  T9الشعور�ة وغ المدر�ات  من  لروجرز Áشمل �ال  ، ط�قا  للفرد  الظواهري  والمجال 

� ال 2كون عارفا بها ، ولQن   � 2كون الفرد عارفا بها، وتلك ال~8 الشعور�ة ، أي تلك ال~8

، وخ للسلوك  أهم/ة   Ç9األ� للناسالمحددات  �الKس�ة  ̧�األ   اصة  المدر�ات  س اء ¡� 

�    الشعور�ة.  �  أهذا 2ع~ 
دراك ن اإل أوفكرة    ظواهري،ن العالم �الKس�ة لروجرز عالم ذا+8

� ¡� فكرة قد2مة ولÃست من مبتكرات روجرز  
ء ذا+8 �

IÑ،ن تأ�/دە عليها  أال  إ  قطعا

ا  لخاص جد� و واقعه اأن ل0ل فرد منا عالمه  أن 2قول ف/ه �أصاغه �الش�ل الذي ي��د  

  ال �القدر الذي Áسمح هو لنا �ذلك. إ نه ال 2مكن فهم هذا العالم الخاص �الفرد  أ�ه ، و 
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̧ع  إ ̧�ات هذا العالم الخاص �الفرد ¡� مجم اته،ن محت L9ة    خ I°ة الم�ا اته الحا"  L9وخ

� 2كون الفرد واع/ا   ن المجال الظواهري هو  أ و7الرغم من    بها،منها `ش�ل خاص ال~8

دراك هذا إن نحاول  أ)  1947يع 2قول روجرز (ننا mستط إ�الفرد فأساسا عالم خاص  

الع/ادي   �األسلوب  وذلك  للفرد  ي�دو  الفرد   Clinicalالعالم �ما  ذلك   � �عي~  ى  ل9 

  طار مرجÞ� له. إالمع~  النف&� لعالمه، وداللته � 

� كتا�اته الالحقة (
� العالم الذي  أ) عc الظواه��ة �1964وقد علق روجرز ! 

ساس ! 

 �
 Þ�Kأ  ي �

� تطور نظ��ة الظاهرة    ضوئها،  ن 2فهم الفرد ! 
 الذات/ة، وكط��قة  ستخدم ! 

  : � تقي/مه لسلوك األفراد ¡�
فمT9  بTU  ثالثة أنواع من المعرفة 2حصل عليها ال�احث ! 

لإل  مهاراتنا  استخدام   � و�ع~   �òالشخ �ه  التعرف  Áشعر  �ما  و أ  اآلخرون،حساس 

  ). 1981 الشماع،خر (آمحاولة فهم المجال الظواهري لشخص 

�  و 
الشخصا+  من خالل  أأي    personalالتعرف  الفرد  عن  ما  ء  �

IÑ نعرف  طار  إن 

  �cالداخ �Þالداللة المرجInternal    �¬والتعرف الموضوObject    � ن ما  أوالذي 2ع~ 

  ). pervin، 1980(األخرى نعرفه عن الفرد 2جري تدق/قه ومقارنته �مالحظات 

وع ن المعرفة الظواه��ة أو�رى روجرز  IJوري وم � علم النفس، و جزء " 
�د عc  أ ! 

� دراسة سلوك    استعمال
نه ال توجد هناك أوأشار إw    األفراد،األنواع الثالثة أعالە ! 

  ). Rogers ،1964ما Áس¤ �ط��قة علم/ة توصلنا �اطمئنان إw بر األمان (

  الخ̂.ة: 

إw  أ نا  I°ات  أ L9الخ مجموعة   � 2ع~  الظواهري  المجال  المدر�ات  أن  2عرفها  و   � ال~8

الخاص    الشخص  �
الذا+8 �    �ه،نفسه و ش�ل عالمه 

ة  ش�ل مفهوما مرك��ا !  L9والخ

الظواهري  أورغم    روجرز،نظ��ة   المجال  تدخل ضمن  إw  أ ننا  أال  إنها  اإلشارة  ثرنا 

ة `ش�ل منفصل لQون   L9الموجهأالخ �ها ¡ L9ذات    الفرد، لسلوك    ن روجرز 2عت �و¡

�  شك/ل ال
�  شك/ل الشخص/ة من وجهة  شخص/ة ، وال يوجد  أهم/ة �الغة جدا ! 

 !
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ة فهو 2قول : "   L9س�ة  أنظر روجرز عامل مهم كعامل الخKة �ال L9السلطة إن الخ �¡ �w

� الخاصة " ( L+العل/ا ، ومع/ار الصدق هو تجارRogers  ،1961 .(  

ات اإلmسان ¡� مدر�اته اإ L9صور  ن خ wحولها إ � وهذە المدر�ات    رم��ة،لشعور�ة ال~8

� تحولت إw صور  ال ن تتحول إw ذلك ¡� المحددات الجوه��ة  و قا�لة ألأرم��ة  ~8

̧�اء،لسلوك الناس   ات  أ وهذە نقطة 2ختلف بها مع فرو�د الذي    األس L9الخ cد ع�

ات الشعور�ة. أالالشعور�ة رغم  L9ن روجرز لم ينكر دور الخ  

روجر  �  و�رى 
 ! ̧�ه   ش قد 2حصل  أنه  ،ز   T9م ات    ال89 L9الخ �عض  رم��ة فتأخذ  صورا 

يتÜف الفرد `س®بها تÜفا غT9 مناسب لQنه 2حاول عادة التحقق من رموز  مشوهة  

اته �مقا�لته   L9للواقع (  اخت�ارا أي أنه 2جري عليها    �الواقع،خReality Test ليتأ�د (

� (الشماع،  LM1981من مطا�قتها للعالم الخار .(  

ة دائم ال L9عالم من الخ �
أن معظم و   مركزە،تغيT9 هو  و�رى روجرز أن الفرد يوجد ! 

  wتدعو الحاجة إ  TUأن تصبح شعور�ة ح cاتنا الالشعور�ة قادرة ع L9و�تكون   ذلك،خ

ات.  L9رمز) من المدر�ات والخ w̧�له إ ە (تح  T9الشعور وفقا لروجرز ما 2مكن ترم  

ة �المجا L9ستج/ب وفقا و�ذا ر7طنا الخÁ سانmس�نتج �أن اإلm ستطيع أنm ل الظواهري

� 2حتلطب/ع اته ال~8 L9ة خ  �ðوأن هذا مجال هو " واقع "    الظواهري،̧�ــها محاله اإلدرا

�Üف النظر عن أن هذا الواقع   الحق/قة�الKس�ة له ، فالواقع عندە هو ما 2دركه أنه 

� هو الذي 2حدد  
سلوكه و7التاw� فإن حسن موقع  هو حق/قة أم ال ، وهذا الواقع الذا+8

  اخc� للفرد نفسه. إلطار المرجÞ� الد ممكن لفهم السلوك هو من خالل ا

  الذات: 

يرى روجرز أن هناك جزءا من المجال الظواهري ينمو تدر�ج/ا و�تمايز لÃش�ل الذات  

المجال  � تتضمن تلك األجزاء من  ال~8 المدر�ات  � 2صفها �أنه " نمط منظم من  ال~8

� ينظر الفرد عc أنها ذات الظواهري ال 8~self  ) "Rogers، 1959 .(  
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المتألف من مدر�ات    شطالتالجأ2ضا �أنها "    و�عرفها  الثا�ت والمنظم  ̧�ري  التص

) ومدر�ات عالقاتهما  I and meخاصة �ضمT9 المت�لم �ص/غة الفاعل والمفعول (

 ،Rogers" (والق/م المرت�طة بهذە المدر�ات    المختلفة،�اآلخ��ن و7مظاهر الح/اة  

اهري 2مكن صل عن المجال الظو ) ، و�صفها أ2ضا �أن هذا الجزء الجد2د المنف1951

فأنا حTU  يت�لم الفرد   I , me , and myselfأن تعL9 عنه �ال0لمات أنا وw� ونف&�  

ونف&�    ، نفسه  عن  آخر    myselfلنفسه  لشخص  نفسه  عن  الفرد  يت�لم  عندما 

  ). me) عن (�Iلم (وعندما يت�لم الفرد لنفسه فهنا يت

� علم النف
̧�ل !  ختلفة وقد الحظ  س واستخدام �طرق م إن مفهوم الذات له تار�ــــخ ط

� �عض الحاالت عc أنها اتجاهات 1978هول ولندزي (
) أن الذات جرى تع��فها ! 

أنها    cع أخرى  حاالت   �
 ! تع��فها  جرى    TUح  �

 ! نفسه،  نحو  ومشاعرە  الشخص 

 �  تح�م السلوك، وواضح أن روجرز ينحو من» مجموعة من العمل/ات النفس/ة ال~8

�  االتجاە
� �مفهوم فرو�د عن األنا.  االتجاەحTU  يرت�ط األول ! 

  الثا+ 

و¡� وجهة نظر تقف    اإلmسان،لقد أوضح روجرز وجهة نظرە �Üاحة �خصوص  

�    فرو�د،�الضد من وجهة نظر  
فلقد نظر فرو�د إw اإلmسان عc أنه �ائن غT9 عقال+ 

السلو  mشاطاته   �
 ! الحيوان  مع  ك  Áش89 ألنه  والحيوان  اإلmسان  من  م��ــــج  ك/ة وأنه 

بîش� ، المتعلقة  ̧ع  الن  cالحفاظ ع  wإ توازنه وحاجاته  له  تحفظ   � ال~8 حاجاته  اع 

ان وأ�د عc الوراثة  وأعê فرو�د األهم/ة األساس/ة للدوافع الجKس/ة ولغ��زة العدو 

  من أجل فهم سلوك اإلmسان. 

� العد2د من  
أما روجرز ف�ان "�حا عc أن يوضح رأ2ه �Üاحة �خصوص اإلmسان ! 

وأنه يتطور إw األمام    Constructiveبناء    عقالن/ا،إلmسان �ائنا  ح/ث أعتL9 ا  �اته،كتا

� جوهرها إ2جاب/ة و 
� نموە و�نطق روجرز من فكرة الفرد ¡� ! 

أنه لدينا م/ل فطري  ! 

وأنه    ، قادر�ن عل/ه  أن نكون  mستطيع  ما  للنمو ولتحقيق وجودنا وشخص¨تنا و�ل 
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ء طب/Þ� ومحتوم عc اإلmسان   �
I&لwاألمام ، و�كون واع/ا لذاته أن ينمو و�تقدم إ 

  و�عمل عc  سه/ل نموە وتحق/قه. 

� أن روجرز 2متلك منظورا إmسان/ا ومتفائال إزاء اإلmسا ن وهو 2دين فرو�د وهذا 2ع~ 

الهو    وأت�اعه، الشخص من خالل  فيها  ي�دو  " أظهرونا �صورة  أنهم   idح/ث يرى 

  ). Pervin، 1980والالشعور و�أنه مجرما " (

TU7   –2قول روجرز  –لفرو�د  وأننا ط�قا  وهدامTU  أو مدم��ن لذواتنا  اجتماع/ا غT9 م89

�قوله   ذلك   cروجرز ع و�علق  ع  إننا ولآلخ��ن  نتÜف  هذە  قد   cأح/انا   الشا3لة

ا متطور�ن `ش�ل ج/د.  IJ` سÃول  TUهذە الحالة عصاب �
  ولQننا سنكون ! 

ات وسلوك الIJp بهدف  بTU  سلوك الحيوان و�قول روجرز أنه تجري أح/انا مقارنات

� ينظر  إبراز أوجه ش�ه بTU  الصنفTU  ، و�علق عc ذلك �قوله أنه الحظ أن األسود ال~8

7̧ة فí� ال تقتل إال عندما تكن لها عc أنها حيوانات   سة تمتلك خصائص مرغ مف89

تنمو من حالة عج وأنها   ، ال�عض  2عتقد  �ة �ما  T9ب طب/عة تدمpس سÃز  جائعة ول

عc النفس وتتحرك من إw حالة تكون فيها متمركزة    االعتماد ة من  وتقال/د إw حال

ة الرضاعة إw حالة من التعاون والحما2ة عند � ف89
ما تكL9 ، وأن األسد هو  عc ذاتها ! 

� يKت¤� إليها. (   ). Rogers، 1961عضو بناء Áستحق الثقة من صنف الحيوانات ال~8
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  علم النفس المدرسة الروسية في 

� م/دان علم النفس الروÑ� عc �عض االسماء لعلماء  لقد اقت
Üت معارف الغرب ! 

�ن  T9ثQعض أعمالهم. وقد أدى هذا الوضع �ال� wروس مع �عض اإلشارات الخاطفة إ

ف   T9و7/خت و7افلوف  دراسات سي�ش¨نوف  ب�عض  هناك  النفس  علم  2قرنوا  أن   wإ

7/ة والتعل � م/دان ال89
إن�ار أي وجود لهذا العلم هناك.  w� إw  /م، و7التاوتطب/قاتها ! 

� إw تدخل   � االتحاد السوفي~8
ولقد عزا ال�احثون الغ�7يون سpب غ/اب علم النفس ! 

السلطة هناك والحظر الذي فرضته عc ال�احثTU  والعلماء لوقف mشاطهم ومنعهم  

ون إw القرار  T9شÁ ،الدراسات النفس/ة، وهم، �ذلك �
ته الذي اتخذ  من االستمرار ! 

، مدعTU  �أن  الق/ � LMادة السوفي�/ة `شأن وقف العمل ب�عض طرق ال�حث الس/كولو

� أيِّ 
 للق/ام �أي mشاط ! 

�
هذا اإلجراء إنما Áشمل م/ادين علم النفس �افة، و�ضع حدا

منها. ولهذا، وحسب زعمهم، فإنه ال مجال للحد2ث عن دراسات نفس/ة عc نحو  

الغرب.   دول   �
 ! قائم  هو  عما  انه  العكونجد   c  العلماء �حث  فقد  ذلك  من  س 

� وح~8 يومنا  والمفك��ن الروس الجوانب النفس/ة منذ الق/ا"ة اw االتحاد السوفيي~8

ة.    هذا، T9صورة كب� �تحد2د معالم علم النفس العال¤ �
�ما واستطاعوا المساهمة ! 

� فJت السلوك   ،ونجد العد2د من االتجاهات والمدارس ال~8 �
ما وأmشأت  �  االmسا+ 

� موسكو واقسام علم   المرا�ز 
� م/دان العلوم السلوك/ة �معهد علم النفس ! 

ال�حث/ة ! 

� جامعات موسكو وسانت �طرس بورغ و�ازان وادÁسا وخاركوف. وسنعرض  
النفس ! 

� وما قدموە لنمو   ف/ما آراء ومواقف أبرز المفك��ن الروس   LM2مس الجانب الس/كولو

 .وتقدم علم النفس العال¤� 

النفس  قد كتب عالل � عام  م 
 !  �Õ2اروش¨/فس  �Ñالرو �    1966والمفكر 

 !  
�
ق/ما  

�
كتا�ا

تار�ــــخ علم النفس والذي قدم ف/ه نظرة شاملة حول نمو وتطور االف�ار النفس/ة منذ  

القدم عندما ظهرت الح�مة الص¨ن/ة والهند2ة واليونان/ة ح~8 ب~  علم النفس لنفسه  

 عن مرور علم النفس  روش¨/فسÕ� لك تحدث 2االقواعد كعلم مستقل �حد ذاته. وكذ

االسالم/ة والحضارة   الحضارة   �
 ! الذي ظهر  والفكر  �   االورو7/ة،�الفلسفة 

 ! وذكر 
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� نمت وتطورت ح~8 منتصف الس�ينات من   كتا�ه مدارس علم النفس ونظ��اته ال~8

�ن (عامود,  IJ2001القرن الع(. 

والف الطب  ات  L9مخت  �
 !  �Ñالرو النفس  علم  mشأ  �ولوج/ا لقد   T9واعتم نموە  �ما  د 

و7ولوج/ا وتطورە عc العلوم االجتماع/ة والفلسفة  Ç9والمنطق واألن. 

2قول أوشيKسÕ� ان علم النفس 2حتل مرت�ة رف/عة وعال/ة بTU  العلوم االخرى وله  

7/ة   � ال89
ة !  T9سان النفس/ة  ساعد   الخاصة،ق/مة كبmما و�رى ان معرفة خصائص اال�

 �دراسةونادى دائم  ت�7¨ته،عc عمل/ة  
�
الظواهر النفس/ة ونموها بهدف توجيهها �ما    ا

 .معهاوان فهمها Áساعد عc عمل/ة التعامل 

الطب/ع/ة  العلوم  مع   
�
 هاما

�
مثلثا ون 

õ
2ك النفس  ان علم   wا � كتا�اته 

 ! ÁشT9 ك/دروف 

ن ما ¨نوف اw ا). �ما و�قول سي�ش1965والعلوم االجتماع/ة والفلسفة (ك/دروف,

� علم النفس ال نجدە
� العلوم   نجدە ! 

 .االخرى! 

س/كولوج/ة  علم/ة  حركة  وجود   cع قاطعة  �صورة  هن  L9ت التار�خ/ة  الحقائق  أن 

� روس/ا الق/�Üة، وأنه من غT9 الممكن أن ينظر إm wشاط علماء 
mشطة ومتنام/ة ! 

� �لداالنفس الروس �معزل عن mشاط زمالئ
ن أخرى، وأن علم النفس الروÑ�  هم ! 

، جزء ال يتج �wولقد �ان وراء تلك الحركة عدد هو، �التا . زأ من علم النفس العال¤�

ف وفاغ9  نجد T9و7افلوف و7خت فإw جانب سي�ش¨نوف  األسماء.  اينكو،   كبT9 من 

̧¢سمان،  ، غروت، ك �ÕسKف/دي ، �Õشيج، ج/ل�انوف، رادلوف، روسول/مو، ز�نكوفس 

اكورسا�وف،     ّ T9م ما  أهم  ولعلَّ  هم.  T9وغ لÃسغافت   ، �Õلوس  ،  TU7̧ات لحركة  ل

ا�/ة � روس/ا خالل عقود ما ق�ل الثورة االش89
هو تعّدد االتجاهات    الس/كولوج/ة ! 

� �انت  شتمل عليها وتعارض أف�ار ممثليها  .ال~8

ا�/ة �ان ي89   � روس/ا �عد الثورة االش89
� علم النفس ! 

 !  TUد.  ا2د �اضطراإنَّ عدد العامل

القد2م أ الج/ل   wتمون إKالذين ي العلماء  ا2فانوفسÕ� وج/ل�انوف  فإw جانب  مثال 

وروK7شتTU  وروسول/مو وفاغ9  ون/جا2ف والنج التحق �مؤسسات علم النفس عدد  

, رود2ك ,�ارن/لوف, ل/فيتوف,    TUدو��7ن , �Õسmمن الش�اب المتحمس أمثال �لو T9كب
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نوف, ش/فار�ف T9كوف, سم/Kاسوف,  , فورتونات ر�� , �Ñموسكو، إفرو �
س9   !  T9وف وف

وم/اسÃش بورغبولتونوف  �طرس  سانت   �
 ! (عاصمة  ,/ف   �&Ãت®/ل  �

 ! اوزنادزي 

� خاركوف
 ! �Õوموسكو. وقد كرس هؤالء جهودهم إلقامة علم    جورج/ا) وف/جو س

ە T9وتحد2د مص �Ñالنفس الرو. 

L روس"ا ق�ل الثورة 
Yk ةعلم النفس"Ðا y.االش: 

� �افة م/ادين علم النفس وذلك �ما 2عتلم تمنع  
قد  السلطات السوفي¨ت/ة ال�حث ! 

� زمن السوفي/
 من علماء النفس الروس اشتغلوا ! 

�
ا T9كب 

�
�  الQثT9 �ل نجد ان عددا

ت ! 

المجاالت النفس/ة والعقل/ة �ما وتزا2دت المرا�ز المختصة �دراسة العلوم النفس/ة  

وا اي ان��اە   وازداد عدد العاملTU  فيها. رغم هذا نجد  T9لم 2ع  TUان علماء النفس الغ�7ي

�ل انهم �انوا ينفون وجود   .م �ه علماء النفس السوفي/ت والروس ملحوظ لما �ان 2قو 

للمتا�  T9عامود,  ما هو مث) �Ñالرو النفس  � م/دان علم 
الدل/ل  2001عة !  ). ونجد 

� تعبT9 عالم النفس جان ب/اج/ة عن االسف لعدم تم
كنه من قراءة  الواضح عc هذا ! 

 .Ñ� ف/جو سÕ� اال �عد عقودالنقد الذي وجه اw نظ��اته من ق�ل عالم النفس الرو 

� روس/ا ق�ل  
 من علم ال  1917ان علم النفس ! 

�
،نفس  �ان جزءا � L+وقد ظهر عدد    الغر

� م/ادين علم 
 :نذكر منهم النفس،من العلماء والمفك��ن الروس الذين اشتغلوا ! 

  

 (1765-1711) م"خائ"ل لومونوسوف

� روس/ا الق/�Üة و�ان ل
� منطقة  ظهر المفكر الروÑ� لومونوسوف ! 

ة !  T9عائلة فق

. وقد تخ�ج لومونوسوف من ا  الواقعةارخانغلسك   �Ñالشمال الرو òاق �
لمعهد  ! 

� موسكو ثم اتجه اw سانت �طرس بورغ ليتابع تحص/له  
. األ3اد2¤� العاw� للغات ! 

وال والQ/م/اء  �اء   T9الف� لومونوسوف  االجتماع/ة  اهتم  العلوم  جانب   wا تعدين 

� اmشاء وتأسÃس جامعة  2001دب(عامود,والنفس/ة واللغة واال 
). و�عد له الفضل ! 

� سم/ت ف/ما �عد عc اسم  .هموسكو وال~8
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علم   � مجال 
 ! �دراسات عد2دة  لومونوسوف  االدراك    النفس،قام  mشوء  mسب  اذ 

� اال 
  الحركة، عصاب وهو دائم الح&� عند االmسان اw وجود سائل حيوي موجود ! 

  ).  2001,ال 2عرف التوقف او السكون(عامود

  

  

  

  

  

  

  
  

  )م"خائ"ل لومونوسوف(

  

� النها2ات العص®/ة من 
واعتقد ان هذە الحركة تعمل عc ا�الغ الدماغ �ما 2جري ! 

ات `سpب الب¨ئة الخارج/ة. �ما و�عتقد لومونوسوف ان المعرفة ت�دأ  ت T9التج�7ة، غي�  

2متلQه   ما  ل0ل   �Ñاالسا المصدر   �¡ الفالتج�7ة  عن  معلومات  من  ب¨ئة االmسان 

 .المجردةمن االف�ار   أ�L9 الخارج/ة. وهو يؤمن �أن التج�7ة تف/د االmسان �صورة 

المعرف/ة  يرى   والعمل/ات  النفس/ة  الKشاطات   �
 !  T9دور كب للغة  ان  لومونوسوف 

� �عقله  
ة بTU  اللغة والتفكT9  والعالق  وفكرە،والعقل/ة. ان االmسان �فضل اللغة يرت©8

�  عالقة مت�ادلة ال 2مكن عزل و 
احدة عن االخرى. �ما وحاول لومونوسوف ال�حث ! 

�ولوج/اوهو ي�7ط ب¨نها وTU7   والعواطف،االنفعاالت   T9الف .  

� علم النفس وهو بهذا 2فتح ال�اب عc    أسهملقد  
� mشوء الجدل/ة ! 

لومونوسوف ! 

وال�ا   مÜع/ه العلماء  من   T9ثQال تفسT9    لإلدالءحثTU   امام  حول  واف�ارهم  �Êرائهم 

� روس/االمظاهر  
 ! � LMقاعدة من قواعد الفكر الس/كولو L9السلوك/ة. وهو بهذا 2عت. 
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    (1802-1749)  رادÖشÕ"ف ن"كوالKفÓشالÑساندر  

  �
 ! وتعلم  موسكو   �

 ! رادÁش¨/ف  ودراسات   مدارسها،ولد  اعمال   cع اطلع  وقد 

� اليL9 غ  
 !  TUسيmروس/ا شغل �عض  المفك��ن الفر wخالل دراسته هناك. �عد عودته ا

وت وظلم  ال L9تظهر ج �   الق/Ü، مناصب الحكوم/ة ثم IJm العد2د من الQتا�ات ال~8

ة من الزمن ثم انتحر عام فعا+  من ظلم ا  .1802لسلطة ف89

رادÁش¨/ف مادي    اسس  اساس   cع  �
االmسا+  الو¬�  عن  واف�ارە  تصوراته 

ا 2001(عامود, اشار  والKشاط  ). ح/ث  الفكر  الدماغ هو عضو  ان   w، �
وال    المعر! 

�ح/ة 2 IJالعلوم ال� cع 
�
مكن ان نحدد موضع الوظائف النفس/ة ف/ه. وذلك اعتمادا

ە � تلك الف89
 !.  

� Áستق�لها ر7ط رادÁش¨/ف نمو وتطور الKشاطات النفس/ة عند اال  ات ال~8 T9سان �المثm

  wمن الب¨ئة المح/طه و�رسلها ا �الدماغ. وهو 2حدد الب¨ئة المح/طة الجهاز الح&

). هذە  2001االش/اء والناس (عامود,  الح/اة،ظروف    الم�ان/ة،  �المناخ والخصائص

  . ̧�نه النف&� �ة وتحدد تك IJpالنفس ال cسان العنا" تؤثر عmدور فعال وقدرة    ولإل

واال�داع.   االبت�ار   cالق/و�قول: ع�  
�
دوما فينا  تؤثر  الخارج/ة  االش/اء  ان  مع "  اس 

  ."عالقتها بنا

  

  

  

  

 

  

  

  )  ادÖشÕ"فر    الÑساندر ن"كوالKفÓش(
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� اقواله. ف�ان 2قول:  تأثر رادÁش¨/ف �اف�ار 
 ÁشT9 اw ذلك ! 

�
  لوك وتعال/مه ف�ان دائما

� لمعرفتنا الطب/ع/ة
¡� ثمرة  ان االف�ار المجردة   ." "ان التجارب ¡� االساس الحق/©8

� داخلنا. وقد وجد 
  الKشاط العقc� الذي 2جري ! 

  

Y من  -Å�@ف مست"ÕشÖالمعرفة راد: 

.    الحس/ة،ة  المعرف  االول:   TUا�ط TU�̧  م89 � : المعرفة االستدالل/ة, وهذيTU  المست
والثا+ 

2متلQها   � ال~8 (ال�Ü,السمع,اللمس)  الحس/ة  القدرات    TUب فارق شاسع  ووجد  �ما 

ى الحيوان. وذهب اw ان تطور االدراك لدى االmسان 2عود اw  االmسان وما 2قا�لها لد 

2مارسها �الKشاط  � ال~8 المختلفة  (  الKشاطات   � ،  الرسم،الف~  ..)  تالنح   الموس/©8

 .)2001(عامود,

ي  IJpس الKارتقاء الج �
�  ساهم !  اما اللغة عند رادÁش¨/ف فانها من اهم العوامل ال~8

� ال 2متلQها سوى   و�رى    التطور،هذە االداة تمد الفكر �اس�اب    االmسان،و¡� االداة ال~8

� المجتمع,رادÁش¨/ف االmسان �ائن اجتما¬� وهو مخلوق لæ� 2عÃش  
وللمجتمع    ! 

  , االنفعال/ة  العقل/ة,  الجسم/ة,  المختلفه   �Mالنوا  �
 ! تطورە   �

 ! ة  T9مسؤول/ة كب

 .)2001العاطف/ة واالراد2ة (عامود,

رادÁش¨/ف 2قول  االmسان �ما  افعال    يتمT9    ان  من  عنه  2صدر  �ما  الحيوان  عن 

اآلخ��ن.  مع  التعاون   wا ونزعته  التعاطف/ة  مشاعرە  تعكس  واهتم  وتÜفات  �ما 

  �
الفطري !  الناس  تفاوت   wا  T9المواهب واالستعدادات و¢ش ̧ع  رادÁش¨/ف �موض

� تنم/ة وتطور المواه 
ب  الطبع والب¨يئة العص®/ة واالس�ثارة. وللمجتمع دورە الهام ! 

� ارجاء روس/ا وهو �اف�ارە   .دراتوالق
لقد �ان آلراء رادÁش¨/ف واف�ارە صدى شاسع ! 

� تحد2د السلوك    يرمز اw اهم/ة الب¨ئة
،الخارج/ة والمجتمع !  �

هذە االف�ار    االmسا+ 

� بناء تصوراتهم حول بناء وتحد2د 
�انت االساس لQثT9 من علماء النفس الروس ! 

  .علم النفس
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×سنغفيÓش الÑسندر اKفانو  -. 1812-1870) ( 

� جامعة موسكو. وقد اعتقل من ق�ل  
� موسكو لعائلة ث��ة. تعلم ! 

 سن !  T9ولد غ

� اw مدينة ف/ات�ا وهناك كتب العد2د  السلط 
ات بتهمة محاولة االنقالب عليها ون© 

دكتور    " الطب/عة",  دراسة   �
 ! "رسائل  العلم",   �

 ! ال�سطيح   "  : منها  مؤلفاته  من 

ه  T9وغ مصT9    آمن. اكرو7وف"  بوحدة  وآمن  وماديته  الوجود  بوحدة   سن  T9غ

النفس �الجسد  �ة. وقد نظر اw عالقة  IJpال �اعت�ارها وحدة مت�املة    المجتمعات 

� ان 2كون الو¬� مستقل عن الجسد. ورأى ان عضو الو¬�  2001(عامود,
). وهو ين© 

الدماغ   ت�  وأداته. هو   � ال~8 �ولوج/ا ¡�   T9الف ان   wا  سن  T9الدماغ  حث مب~  واشار غ  

. وتركي�ه وان علم النفس يهتم �الظواهر النفس/ة من ح/ث ارت�اطها �الجهاز   � L~العص  

 سن ان المادة والتار�ــــخ تKتج الفكر وآمن �الت T9و�عتقد غ .  TUهذين المجال  TUعاون ب

  . والنفس

  

  

 

  

  

  

  

  

  

×سنالÑسندر اKفانوفيÓش (   ) غ.-
  

 سن T9المع  اسس غ �
̧�اتها  نظ��ته !  رفة عc قاعدة الصلة والعالقة المت�ادلة بTU  مست

المعرفة والحس ا   TUانه ال 2مكن ان نفصل ب العكس.  الحس/ة والعقل/ة. و�عتقد  و 

الفكر  �فضل  وذلك  و�ع/ه  2حسه  ما  2درك  فانه  ما  ء  �
I&` 2حس  عندما  فاالmسان 
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والت�Ü هما م2001(عامود, :"التج�7ة   سن  T9و ). 2قول غ ̧�ان الزمان  واقع/ان ست

� الوحدة بTU  الفكر  .    للمعرفة
� تظهر !  و�رى كذلك الوحدة بTU  الحس والعقل وال~8

7̧ة فانه عندما 2عL9 عن ال فاالmسان   وال0لمة، فكرة بواسطة ال0لمة المنطوقة او المكت

ا  2ضع امامه صورة واضحة الف�ارە. و�عتقد ان الفرد Áستطيع ان 2جد ل0ل فكرة م

من   ̧ح    ال0لمات،يناسبها  يتعلق بوض ̧ح وهذا  قولها بوض وال يوجد فكرة ال 2مكن 

 سن:" ال توجد علوم صع�ة وانم T9و�قول غ .åًةا توجد كتا�ات صع�الفكرة او".   

� تطور الفرد. و�رى 
 ! 

�
 هاما

�
 سن ان للظروف الح/ات/ة والب¨ئ/ة المح/طة دورا T9و�جد غ

 ان الفرد طرف
�
ە ان �ان    ا T9مص �

� هذە المعادلة. ان الفرد Áستطيع ان يتح�م ! 
 ! åًفعا

،
�
� كبT9   واع/ا

الذا+8 2كون وجودە   
�
عال/ا وع/ه  2كون  ما  توج/ه ف�قدر   cوقدرته ع  ,  

�
ا

ە ( T9ە كب T92001عامود, مص(. 

�ولوج/ا االمر الذي    T9الس/كولوج/ا والف  TUسن ان 2غرس فكرة ال�7ط ب  T9استطاع غ

 .دراستهامن ال�احثTU  تجاە هذە الفكرة ومحاولة وجه عدد 
  

 ) (1848-1811 ب"لي}س|L فØسار�ون غ{�غور�فÓش 

, ولد ال°ة �ÕسKا وا3مل    ب/لي � مدينة ب9  
� مدينة ج/م�ار ثم ! 

دراسته متواضعة, تعلم ! 

� جامعة موسكو. آمن ب/ليKسÕ� �أن ان�شار العلم والتعل/م هو غا2ة 2جب الوصول  
 !

 .ادرا�ها ان عاش االmسان تحت ظروف الطغ/ان وال�سلط اليها وال 2مكن

 ب  الدماغ،و�رى ب/ليKسÕ� ان الو¬� هو نتاج عمل  
�
�ولوج/ا وعلم  وراى را�طا  T9الف  TU

وهو 2حددها �انها ¡� �ل    وتطورها،خص/ة  النفس. وقد اهتم ب/ليKسÕ� �مجال الش 

كه   ما 2قدمه الواقع الموضو¬� للعمل/ات النفس/ة �العقل واالرادة والمشاعر وما ي89

عليها من �صمات. و�ما ان ظروف الناس مختلفة فان ما 2قدمه الواقع ل0ل منهم 

كه   آثار و7صمات  مختلف وما ي89 �   مختلف،من 
�التاw� فان الشخص/ات تختلف ! 

̧�نها (عامود,مبن   .)2001اها وتك
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  ) ب"لي}س|L فØسار�ون غ{�غور�فÓش  (

  

̧�ة   اتج   والفعالة،ان الشخص/ة الق � تحدد لها  , ¡� ال~8 �ÕسKلب/لي اە واضح  �الKس�ة 

̧ع معTU  6� تكون  ها. وال �د للشخص/ة ان  سÞ اw موض T9ها عن غ  T9يوجهها و�م

 .ما و سÞ اw تحق/قه ان تتجه اw هدفشخص/ة ح/ة وذات مغزى. وعليها 

:" �ل اmسان عظ/م انما ينجز عمل  �ÕسKە،و�حل مسائل  زمانه،2قول ب/ليÜوهو  ع

ف وترع�ع  ولد  الذي  الزمان  روح  بKشاطه  2مT9    ." /ه2جسد  ما  ان   �ÕسKب/لي و�رى 

النفعاالت والعواطف.  االmسان عن الحيوان هو الKشاط االجتما¬� والنف&� وكذلك ا

ال الح/اة  ان  الصعب تصور  و�رى  �العواطف واالنفعاالت ومن  اال  تكتمل  عقل/ة ال 

المشاعر (عامود,   ا .(2001الو¬� �معزل عن   عن 
�
ا2ضا المشاعر  وقد تحدث  نواع 

المشاعر  ان  و�عتقد  لالmسان.  ق/مة  من  ̧ع  ن 2حمله �ل  وما  المختلفة  ̧�اتها  ومست

  � ور�ة للنمو والالعم/قة ¡� وحدها ال~8  Üتطور شحن العقل �الطاقة ال.  
 

 L|ش"فسØن  (1889-1828) اال¦سان"ةوالحاجات  ن"كوالي غاف{�لوفيÓش ×ش.-

� جامعات سانت �طرس  
نÃشفسÕ� االدب والتار�ــــخ !  T9مل �عد وقد ع  بورغ،درس  ش

 �ÕشفسÃن T9ش  �حث  لقد  والتعل/م.  �الصحافة  االmسان/ة    تخرجه  الظواهر  ̧ع  موض

 wواستطاع ان 2قسمها ا  TUقسم: 

�ائ/ة"  االول: "الظواهر ال  T9ب  �األ3لف IJوال �
I&والم. 

 : �
̧�ة الثا+   .والفكروالرغ�ة  �اإلحساس  "،"الظواهر المعن
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  wا �ÕشفسÃن T9ش  T9سان. �ما التار�ــــخ والب¨ئة الخار   أثر و¢شmالفكر وح/اة اال cج/ة ع

وال الو¬�    TUب ،جهاز  ور7ط  � L~العص    �والو¬ الفكر  اداة  هو  الدماغ  ان  2قول  وهو 

.  وال 2مكن ل والمعرفة، ̧غ ما �لغه من معرفة وو¬�   مخلوق آخر غT9 االmسان �ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) L|شفسØن   ) ×ش.-
  

 . �
ها عc الو¬� االmسا+  T9تأث �

نÃشفسÕ� �العالقة بTU  الب¨ئة والوراثة و!  T9ما واهتم  ش�  

 بتأثT9 الب¨ئة عc االmسان وعc فكر 
�
ا T9ال يؤمن  2001ە وعقله (عامود,  وهو يؤمن كث .(

نÃشفسÕ� �الت T9لذا فال 2مكن الح�م   ش . IJpال  TUالقدرات العقل/ة ب �
فاوت الفطري ! 

اقل ذ�اء من جماعة   من    أد+  او عc شعب �انه اعc او    اخرى، عc جماعة �انها 

  .)2001ق ما (عامود,شعب آخر �مجرد انتمائه لعر 

̧ع الحاج نÃشفسÕ� موض T9العقل  وقد درس  ش cها ع T9ة ومدى تأث� IJpوالفكر، ات ال  

اw  فذهب   الحاجات  تقس/م   wالحاجاتا  :  TUور�ة،االول/ة    نوع  Üالحاجة    وال�

اب. والحاجات   IJالعل/ا،للتنفس والطعام وال    wوالحاجات العل/ا   الحق/قة. �الحاجة ا

� تحقيق الحاجات العل/ا فتقوم عc اش�ا 
ان القدرات  ع القدرات فمن خالل الرغ�ة ! 

 .تر!8 وتنمو
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نÃشفسÕ� ان الKشاط   T9و�رى  ش  IÑ2ضعف و�تال �cانت الظروف س¨ئة وال   إذا العق�

الذي نالحظه عند �عض   الرغ�ة  . لذلك فان غ/اب  �
المعر!  التحص/ل   cساعد ع 

واالطالع عندهم �قدر ما يرجع اw   االطفال ال يرجع اw ضعف الحاجة اw المعرفة

̧�ة ا 7 � يرتكبها ال�Qار(عامود,االخطاء ال89 نÃشفسÕ� ¡�  اف�ار وآراء  شT9   ن ). ا2001ل~8

̧�ة سل/مة � بناء مؤسسات ت�7
� قد  ساهم !  7/ة السل/مة ال~8  لل89

�
 .اساسا

  

 ) (1861-1836 التعل"مدو?رل@?وف وعمل"ة  

� مدينة  ألQسندر هو ن/قوالي  
7̧وف ولد !  7وي  نوفغورد   دو7رل � المجال ال89

. عمل ! 

� المقام االو 
7̧وف !  . يؤمن دو7رل �ÕشفسÃن T9ل �انه  والصحافة. �ان صديق حم/م ل�ش

̧�ر شخص/ة الطفل من جميع النواM� واعدادە للح/اة. و�رى ان التعل/م  2جب تط

  wا ÞسÁ اذهان التالم/ذ وانما هو عمل wس معناە فقط مجرد نقل المعلومات اÃل

�ذ�اءاالرتق بهذا    اء  2قول  وهو  العقل/ة.  وقدراته  تعل/م   الصدد: االmسان  2جب   "

رشادهم اw مح�ة المعارف والتعبT9 عن المواد  االطفال التفكT9 �صورة مستقلة, وا

7̧وف ان mشاط اعضاء الحس 2حسن من   . "�مفاه/م واضحة و�املة و�رى دو7رل

ا العقc� فالتج�7ة  الالKشاط  القدرة العقل/ة, وضعفها لحس/ة  غن/ة  ساعد عc نمو 

 �cالعق الKشاط  انخفاض   wا � مجال   يؤدي 
 ! 7̧وف صدى  اف�ار دو7رل لقد وجدت 

/7 � روس/اال89
  .ة والتعل/م ! 

 

�ولوج"ة  Y L علم النفس  وأثرها سيÓشÕنوف والدراسات الف.-
Yk  

  L1905-1829( الرو� ( 

�ولوج/ا، جال العلوم الطب/ع/ة وخاصة  لقد اهتم العد2د من العلماء الروس �م  T9الف 

(  ,)  1850-1766موخTU  (  هؤالء: ومن   �Õ1841-1784د2ادكوفس  �Õف/لومافي�س ,(

(), سي�ش¨نو 1807-1849( االثر  1905-1829ف  الدراسات  لهذە  . �ان  هم  T9وغ (

د ان موخTU  يرى الح/اة النفس/ة  فنج االmسان/ة،الQبT9 عc نمو علم النفس والعلوم 

،عن mشاط 2قوم �ه الجهاز    ع�ارة � L~يتفاوت من �ائن آلخر    العص �شاط النف&Kوال
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� وخاصة الدماغ. و�لما �ان مب~    L~ة الجهاز العص/Kالدماغ ار!8 �لما  وذلك بتفاوت ب

النف&�   المستوى  ذلك    عc،أ�ان   �
 !  

�
ا2ضا الب¨ئة  دور   wا   TUموخ  T9و¢ش

الدماغ  . يتفق �ل من د2ادكوفسÕ� وف/لومافي�س)2001(عامود, ان  , اللذان يران  �Õ

هو جهاز مركب ومنظم وفعال وان الفرد 2حقق �فضله توازنه مع الب¨ئة الخارج/ة,  

� دور الب¨ئة مع موخTU  حول طب/عة النفس وعال
� المركزي, و!  L~قتها �الجهاز العص

لذي درس العلوم الطب/ة وهو ا  )،1905- 1829الخارج/ة واثرها فيها. سي�ش¨نوف (

 �
�ولوج/ا،موسكو و7عد تخرجه اتجه اw المان/ا ل/درس    وعلم النفس !   T9وقد كتب    الف

. لقد اعتمد   � L~ولوج/ا الجهاز العص�  T9سي�ش¨نوف اثناء دراسته عدة مقاالت حول ف

  cع واالجا�ة  فرض/اته  صحة  من  للتحقق   � L~التج�� المنهج   cع  
�
ا T9ال�ساؤالت كث  

�ولوج/ا المطروحة وقد   T9الف � L+سي�ش¨نوف  أجريلقد  الروس/ة. لقب سي�ش¨نوف �ا

الحاالت   مختلف   �
 ! عمله  آل/ات  معرفة  بهدف  الدماغ   cع اال�حاث  من   T9ثQال

االستجا�ة   وخاصة  ان �افة    لالإراد2ة،وا  ةراد2اإلوالمواقف   wا و¢شT9 سي�ش¨نوف 

� يتألف منها السلوك تKشأ �فضل الKش . وهذا ما الحر�ات واالفعال ال~8 �
اط الدما¬ 

  .)2001النع�اس (عامود,عل/ه اسم ا أطلق

  

  

  

  

  

 

  
  

  ) سيÓشÕنوف(
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�الب¨ئة  ارت�اطه   L9ع المختلفة  ̧�اته  �مست النف&�  الKشاط  سي�ش¨نوف  درس  لقد 

وعالقته   �الحر�ات  الخارج/ة  وصلته  الدماغ   �
 ! تحدث   � ال~8 العص®/ة  �العمل/ات 

� تصدر عن ال0ائن ال»� كرد فعل (عامود,  .)2001االستجاب/ة ال~8

سي�ش¨نوف تتطور  ":و�قول  اس�ثناء  دون  النفس/ة  الوقائع  جميع  ط��ق    ان  عن 

 . االنع�اس

. ان   ان الحواس ¡� جذر التفكT9 والش�ل االوw� للKشاط النف&�
�
الحركة   و�قول ا2ضا

(الفعل) واالحساس (االشارة او الش�ل) يؤلفان حلقة من الفعل االنع�اÑ� و�ل منهما 

الKشاط  و¢شT9   اآلخر. �2مل    �
 ! ت�من  الفكر  عنا"  ان   wا  ، ان غ~    الحر6� ووجد 

 عc االرتقاء �مستوى و¬� االmسان الذي 2ح/ا ف/ه
�
� Áساعد حتما LMالمح/ط الخار .  

 T9نجدها   2عتقد سي�ش¨نوف ان التفك � والتذكر وال0الم وسائر العمل/ات العقل/ة ال~8

 ن�/جة العالقة المتعند الراشد انما ¡� انع�اس
�
�ادلة بTU  ات معقدة تكونت تدر�ج/ا

  االطفال، ان االحساس هو اصل الKشاط العقc� عند    و�رى .الخارج/ةاالmسان والب¨ئة  

  .)2001لذا فال 2مكن وضع فاصل بTU  العقل واعضاء الحس (عامود,

� الح/اة النفس/ة. وقد  2عتقد سي�ش¨نوف ان للتج�7ة والممارسة اهم/ة خاص
  أ�د ة ! 

و�رى ان الحس هو ظاهرة نفس/ة تKشأ    وتطورە،مصدر mشوء الفكر    ان التج�7ة ¡� 

الحركة   ان   المستمرةعن   
�
ا2ضا ووجد  ف/ه.  2عÃش  الذي  الوسط   �

 ! ال»�  لل0ائن 

 .للواقعاالحساس هو ش�ل او انع�اس 

العقc� لق الKشاط  تناول سي�ش¨نوف  Áشمل  د  انه  وقد وجد  ا�حاثه  من  العد2د   �
 !  

 :ث مراحلثال 

   صورة� معها  والتعامل  الخارج/ة  �الموضوعات   I°الم�ا االحت�اك 

 .منفصلة

  عضمقارنة تلك الموضوعات �عضها مع�. 

 ال�شا�ه واالختالف cالوقوف ع. 
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الKشاط العقc� عند الطفل    أصلمن هذا المنطلق يرى سي�ش¨نوف ان االحساس هو  

 ان التفكT9 عند االطفال 2مر وقاع
�
 :و¡�  واطوار،�عدة مراحل  دته. و�رى ا2ضا

  (الزمان والم�ان �
� وال يتعدى حدود التوجه !  � (فقط ذه~   الKشاط الذه~ 

   شاطKالماديال    �واللمس/ة    (االعتماد والح& ال��Üة  االحساسات   cع

7̧ة ال�7ط  والسمع/ة) � بTU  2جد االطفال صع
 .الموضوعاتالمنط©8

 7يتمثلها الطفلتج� �  .ة ال�Qار ال~8

  T9المجرد (الغ T9التفك ( �  ,ح&�
 .التفكT9 ار!8 مرحلة ! 

  . T9شوء التفكm �
 سي�ش¨نوف عc ان الKشاط الحر6� له اهم/ة �الغة ! 

�
ا T9و¢شدد كث

� لنا �دل/ل عc قوله فيورد مثاåً عc  ش�ل مفهوم العدد عند االطفال من
خالل   و�أ+8

و� �الخطوات  العد  اعمل/ة  ش�ل  تتخذ   � ال~8 الحر�ات  ان  واالحساسات  جد   �
I&لم

 
�
� تKشأ اثناءها تلعب دورا � تكّون هذە الKشاطات الذهن/ة العضل/ة ال~8

 ! 
�
ا T9كب. 

  . � LMولو�  T9تقدم علم النفس وخاصة علم النفس الف �
 ! T9بQان لسي�ش¨نوف االثر ال�

� م/دان علم اوال شك ان اف�ارە وتجار7ه خدمت الQث
لنفس والعلوم  T9 ممن 2عملون ! 

ونجد   من  االmسان/ة.  اف�ارە  وعمقوا  در7ه   cع ساروا  الذين  تالمذته    امثال، من 

, تارخانوف و7افلوف �ÕسKف/دي.  
 

L علم النفس
Yk L|"اط ال8الس �Úش �افلوف ونظ{�ة االÓوفي y.فان بيKإ   

وفي�ش بي89 (  ا2فان  ة1936-�1849افلوف  T9فق لعائلة  ولد   .(    �
 ! تعلم  ومتواضعة. 

� قسم العلوم الطب/ع/ة. وقد تعرف �افلوف عc نخ�ة  جامعة سان 
ت �طرس بورغ ! 

وف وعالم  T9م/اء مندل/ف و7وتل/Qال � مقدمتهم عالم 
العلماء خالل دراسته و!  من 

و س اوفس/ان/كوف  �ولوج/ا   T9الف وعالما  و7وردو�ن  ب/كتوف  تعلق الن�ات  وقد  يون. 

�ولوج/ا وع  T9هذا المجال مع العد2د م�افلوف �الف �
  سيون،  امثال: ن العلماء  مل ! 

� عام   ,س�/موفي�ش
. و!   TU1884بوتك     TUولوج/ا لعام�  T9المان/ا لدراسة الف wسافر ا
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� هذا  
� هذا المجال وقد تعرف عc علماء المان ! 

استطاع خاللهما ان 2طور قدراته ! 

نغاين ولودفيغ امثال: المجال  T9غ. 

�ولوج/ة القد �حث �افلوف الQث  T9من المظاهر الف T9 من T9ثQتقدم ال �
� ساهمت !  ل~8

�ولوج/ا الدماغ فقد    الطب/ة،العلوم وخاصة العلوم    T9مجال ف �
اما ا�حاثه ودراساته ! 

� تقدم م/دان علم  
لقد قام �افلوف �دراسة وظائف الدماغ عن   النفس،ساهمت ! 

"ط�  ما سماە  �افط��ق  انطلق  ط/ة" وقد  IJال االنع�اسات  من  �قة  ا�حاثه   �
 ! لوف 

� mشوء مختلف نظ��ة سي�ش̈ 
نوف االنع�اس/ة وما تول/ه للعضالت من اهم/ة �الغة ! 

� (عامود,
 ). 2001المظاهر الخارج/ة للKشاط الدما¬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) �افلوف (

 عن آل/ة 
�
ا T9تعب �è IJح �افلوف مفهوم االنع�اس ال � المعقد  وقد اق89 L~شاط العصKال

è� و�قا�ل هذا المفهوم مفهو  IJال T9االستجا�ة    م آخر هو االنع�اس غ cالذي 2دل ع

� 2ك�سبها الفرد خالل   .الغ����ة ات ال~8 L9̧ع الخ ط/ة تؤلف مجم IJان االنع�اسات ال

�ل     TUالنوع   TUب �افلوف  2فصل  ولم  �غT9    أ�د ح/اته.  منها  ط/ة  IJال ارت�اط   cع

ا هذا  ط/ة.  IJال �è I°  T9الغ االنع�اس  � كون 
 ! لد2ه  2ظهر  2عتL9 كقاعدة   الرت�اط 

تقو  �ولوج/ة   T9توضح  ف  � ال~8 �افلوف  تجارب  ومن  ط/ة.  IJال االنع�اسات  عليها  م 

ال0لب    cع ال0الس/ك/ة  تج�7ته   �¡  �è IJال واالنع�اس   �è I°  T9الغ االنع�اس 
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Áستد¬�   �Þ/لل0لب �من�ه طب الطعام  تقد2م  ان  التج�7ة ¡�   س/الن وخالصة هذە 

 .لعا�ه

 �è I° T9االنع�اس الغ 

 لعاب  ن س/ال ---------------------------  طعام

� او صوت جرس  
ان هذە العمل/ة (تقد2م الطعام) �عد ذلك �ضوء مص�اح كه�7ا+* اق89

اال   العاد2ة  االحوال   �
 ! الحيوان  لدى   T9يث ال  والذي  ثانوي  الجلد �من�ه  لمس  او 

 .)2001) (عامود,هذا؟غ����ة (االن��اە = ما االنع�اسات التوجيه/ة الفط��ة ال

è� اال  IJنع�اس ال   

 ان��اە؟ ---------------- لمس جلد ضوء او صوت او 

ان عدد من المرات والمحافظة عc تقد2م المن�ه الطب/Þ� �عد  مع تكرار هذا االق89

ال0لب  الحظ �افلوف ان هذا المن�ه اخذ يثT9 لدى    ,.)  . سالجر   الضوء،المن�ه الثانوي (

 مثلما �ان 2فعل الطعام وح
�
ط/ا I° 

�
 .~8 لو لم 2قدم ال/ه طعامانع�اسا

è� مرە   2قول I° T9للمنبهات الجان®/ة مع االنع�اس الغ � �افلوف: " ان التوافق الزم~ 

" (�افلوف,  �è IJل�ش�ل االنع�اس ال �Ñط االسا IJ1951او عدة مرات هو ال(. 

Qان تجارب وآراء �افلوف �ان لها االثر ال  �Ñعلم النفس الرو cع T9ب، و�انت    والعال¤�

� علم النفسە الهام لعلماء نفس روس وعالماف�ار 
 .يTU  لبناء اتجاهات ! 

 

L روس"ا
Yk Lا�Fف مؤسس علم النفس االنع�  (1927-1857) ب"خت.-

�ف،هو فالد2مT9 م/خائ/لوفي�ش   T9ب/خت    �
والذي 2عتL9 مؤسس المدرسة االنع�اس/ة ! 

� رو  أmشأ علم النفس. لقد 
�ولوج/ة !   T9للدراسات الس/كوف L9ف مخت� T9س/ا.  ب/خت  
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�ف)                                                                     (ب"خت.-

� المركزي.  L~ولوج/ا الجهاز العص�  T9ف �
�ف العد2د من المؤلفات !  T9لقد كتب ب/خت  

الفعال  mسان اw الق/ام �الحر�ات واو�رى ان المنبهات الداخل/ة تدفع الحيوان واال 

�ف علم النفس  شأنها شأن التKبيهات الخارج/ة.   T9لقد اسس ب/خت، �Ñوهو    االنع�ا

من   االmسان  شخص/ة  2درس  جد2د  ،علم   TUواالجتماع/ة    الناحيت البيولوج/ة 

 .)2001(عامود,

�ف: 2قول   T9للمادة  ب/خ الطب/ع/ة  العلوم  دراسة  ط��ق   �
 !  T9سm ان  علينا   ...  "    �

 !

،مح/طها   ظاهر االخرى  وجميع الم  والتÜفات،�بTU  صلة االفعال  وان ن  االجتما¬�

� عc    �األس�اب   االmسان/ة،للشخص/ة  
 Öالحا"  والما �

�  ستدعيها !  الخارج/ة ال~8

� تخضع لها هذە المظاهر وتحد2د تلك   سواء،حد   وذلك �قصد ا��شاف القوانTU  ال~8

والعا  ةالقائماالرت�اطات   االmسان    TUوخاب  � LMوالبيولو  �
�ا+*  T9الف االجتما¬�  لم  صة 

  .  " المح/ط �ه

  �
ف نظ��ته عc آراء سي�ش¨نوف !  T9ولوج/ا،لقد اسس ب/خت�  T9وقد صبغ اتجاە    الف

ە � تلك الف89
  .علم النفس الروÑ� �ص�غة االنع�اس/ة ! 
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L علم النفس فاغ.Y ونظ{�ة "تأرجح الغرائز"فالدKم.- 
Yk (1849-1934) 

علم النفس وارت�اطه �العمل/ات  من رواد علم النفس الروس الذين درسوا    L9 فاغ9  2عت

� جامعة سانت  
� المركزي. لقد درس فاغ9  !  L~ولوج/ة للجهاز العص�  T9البيولوج/ة والف

فيها   اوضح   � ال~8 المؤلفات  من  العد2د  العلوم. كتب  � �ل/ة 
 ! بورغ    اف�ارە، �طرس 

النفاهمها  لعلم  البيولوج/ة  االسس  المق :"  النفس/ة  س  القدرات  mشأة   "  , ارن" 

 ."", " البيوس/كولوج/ا والعلوم المجاورةوتطورها

� االخذ �م�دأ االرتقاء والKشوء. هذا 
 òيرى فاغ9  ان دراسة سلوك ال0ائنات الح/ة تقت

  cتطرأ ع � ال~8 والنوع/ة  ال0م/ة  ات  T9التغ ت�بع   cوال�احث ع الدارس  Áساعد  الم�دأ 

لد ال»�  ال0ائن  االنسلوك  � سلم تطو ى 
 ! اخرى  اw درجة  االح/اء  تقال من درجة  ر 

  .)2001(عامود,

 
�
هان عc أّن الغرائز ¡� انع�اسات فحسب لÃس أ�Ç9 إقناعا L9إن ال ..." : 2قول فاغ9 

̧ع واحد. صحيح   هان عc أن جناح الفراشة والطT9 والطائرة ¡� ظواهر من ن L9من ال

ا T9سة من ح/ث التك/ف مع الطmإنها متجاQالجوهر. كذلك  ن، ول �
 ! 

�
نها مختلفة تماما

القا�ل/ة   حال نظر  وجهة  من  متجاmسة  الظواهر  فهذە  الغرائز.  مع  االنع�اسات 

للتك/ف. وهذە وتلك موروثة... وعم/اء. ب/د أن التأ�/د، من منطلق العالمات الجزئ/ة 

اض أنه لدى دراسة آل/ة االنع �اسات  لل�شا�ه، عc أن هذە الظواهر متجاmسة، واف89

نقف   أن  أي  الغرائز،   cالتعرف ع �القدرات  2مكننا  وعالقاتها  تطورها    TUقوان  cع

ها و ش�لها، أمر 2جانب الحق/قة `ش�ل صارخ، قد ال 2كون معه   T9تغ  TUالعقل/ة وقوان

 
�
غا  . "اإل"ار عc النق/ض مسوَّ

  �
 ! متجاmسة  واالنع�اسات  الغرائز  ان   wا فاغ9    T9جانب،و¢ش   �

 ! متجاmسة   T9وغ  

� استطاع من خاللها ان جانب آخر. وقد ق ال~8 ام �العد2د من اال�حاث والدراسات 

يؤكد عc المKشأ االنع�اÑ� للغرائز وصاغ نظ��ته حول "تأرجح الغرائز" والذي قدم  

̧�نها (عامود,  لطب/عة الغرائز وتك
�
 جد2دا

�
 .)2001من خاللها فهما



 

92 

سمة الغرائز  فاغ9   منح  مش  لقد  والتأرجح  االالمرونه  ورة   "  wا  
�
ا T9  الفرد، هتمام�  

وط الخارج/ة عن مستوى تك/ف سواە ممن   IJومدى اختالف مستوى تك/فه مع ال

. رغم ان آراء فاغ9  لم تعزز �امثلة من  �
̧ع الحيوا+  و7ق/ت   الواقع،يKت¤� اw نفس الن

ا جاء �ه من اف�ار  نظ��ته "تأرجح الغرائز" دون سند عل¤� او دل/ل محسوس اال ان م

 .عc ط��ق تفسT9 السلوك مهمةراء 2عتL9 خطوة وآ

اÐ"ة  y.الثورة االش yZح Lعلم النفس الرو� 

� علم النفس الروÑ� منذ mشأته ح~8 الثورة  
2مكننا ان نرى ثالث اتجاهات اساس/ة ! 

ا�/ة، � هذا    االش89
 ! العلماء  اف�ار   cع 

�
اعتمادا االتجاهات ¡�    المجال،وذلك  هذە 

 :)2001مود,(عا

 ا 7̧اتTU  و لمثاw�  االتجاە  , ل  TUال`ش , �ÕسKف/دي , �Õو�مثله ز�نكوفس ,( �cالتأم)

 �Õلوس . 

   ودراسة السلوك . �ف, فاغ9  T9ب/خت , �Õو�مثله النج, الزورس �Þ/االتجاە الطب

يKتقدون   وهم  العلم/ة  والتج�7ة  الموضوع/ة  المالحظة  ط��ق  عن  تتم 

 .ةاالس��طان/ة, و�ركزون عc االنع�اس/

  �
8©� T9االمب (الخL9 االتجاە  االتجاە    هذا   . �Õس/كورس ج/ل�انوف,  و�مثله  ي), 

السا�قTU  وقد درس هذا االتجاە العلوم     TUاالتجاه  TUالوسط ب 2حتل موقع 

� الدراسات الس/كولوج/ة
 .الطب/ع/ة واستخدمها ! 

� روس/ا 
النفس/ة !  النفس االنع�اÑ� من اقوى االتجاهات والمدارس  لقد �ان علم 

�ف  ح~8  T9حينها العد2د من االتجاهات  1927عام    وفاة زع/مه ب/خت �
. وقد �انت ! 

النفس   علم  فكرة  عارضت   � ال~8 ،النفس/ة  �Ñالنفس    االنع�ا علم  وخاصة كون 

̧ع  , و�عد ف/جو سÕ� من ابرز المتحمسTU  لموض � االنع�اس/ة للو¬�
االنع�اÑ� ين© 

� علم النفس. وهو 
� ط�عت علم  الذين عارضوا الماد2ة ا أحد الو¬� !  النفس  آلل/ة ال~8

. لقد كتب ف/جو سÕ� مقال �عنوان: "الو¬� بوصفه مش�لة علم النفس", ا �Ñالنع�ا
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� 2قدم   LMانه اول عمل س/كولو cمن علماء النفس الروس ع T9ثQلدى ال L9والذي اعت

 للو¬� 
�
 سل/ما

�
 .فهما

�ف تواصلت االنتقادات لعلم النفس االنع�اÑ� مما ادى T9اضعافه    �عد وفاة ب/خت wا

� �درجة كب
ة. و!  T9 طال�ت �اصالح علم  1923 عام � ظهرت سلسلة من المقاالت ال~8

النفس    النفس، وعلم  فرو�د  تعال/م  اعتنقوا  الروس  النفس  علماء  �عض  ان  ونجد 

انتقادات   لهؤالء  وجه  لقد  االزمة.  من  للخروج  �محاولة   �c/ة،التحل T9وهذا    كب

� و  وفسÕ� 2لخص االنتقادات ال~8 �  بي89
ونة، ف/جد أنها تلك اآل جهت إw الفرو�د2ة ! 

 :)2001تمحورت حول(عامود,

  تطور  �
 ! اته  T9وتأث االجتماع/ة  القوى    TUب  �

الحق/©8 الÜاع  أغفل  فرو�د  أن 

 .الشخص/ة، واس��دل �ه الÜاع بTU  الرغ�ات الالواع/ة والو¬� 

  المذه � خدمة 
إنما 2ضع نفسه !   ، الالو¬� ّن فرو�د حTU  2قول �أس�ق/ة 

�
ب أ

� الذي  
�ا+*  T9خارج الزمان والم�ان وأنه ال عالقة  ينظر إالميتاف �والالو¬ �الو¬ w

 .لهما البتة �التار�ــــخ االجتما¬� 

   ن هذا الدور 2ظّلQح/اة الشخص/ة. ول �
 ! 

�
ّن الجانب الالوا¬� قد 2لعب دورا

�
أ

� الحاالت المرض/ة
� الحاالت العاد2ة، وال 2ظهر إال ! 

 ! 
�
 جدا

�
 .محدودا

  د2ة تتعا� عن المحتو إن الفرو� Ç9س/ة  ى الKي للنفس وال ترى إال الرغ�ة الج

 .والسÞ� للحصول عc اللذة من بTU  الحاجات والدوافع الغ����ة واالجتماع/ة

   wستخدمه أن 2صل إÁ 2مكن لمن �
إن منهج التحل/ل النف&� هو منهج ذا+8

� الحالتTU  2كون نص
Ãب تلك  نتائج تتعارض مع ما يتوصل إل/ه محلل آخر. و! 

 .قل/Ïً، وقدرتها عc اإلقناع ضع/فة وضوع/ةالنتائج من الم 

لونغ   واف�ار  الفردي"  النفس  "علم  مؤسس  (آدلر)  اف�ار  روس/ا   �
 ! ت  IJوان� �ما 

  cوكذلك اق�ل علماء النفس الروس ع ." �Þالجشطالت/ةصاحب "علم النفس الجم .

ة،وقد عا+  علم النفس الروÑ� من "اعات وخالفات   T9د د¬ علماء النفس  وق  كب

اw  هنا االنع�اÑ� ك  االتجاە  نظرهم   �
ف©  االزمة.  هذە  من  مخ�ج  عن  ال�حث 
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� طاالجشوالموضو¬� والسلو6� ح~8   المش�الت    ل~8 الQثT9 من  �دى عاجز عن حل 

� علم  
الم/دان/ة والنظ��ة. ن�/جة هذە الÜاعات سÞ العلماء اw ا2جاد اتجاە جد2د ! 

اجتما¬� فقد اخذ االتجاە  �ائن    انت تعرف االmسان �انهو7ما ان الماركس/ة �   النفس،

): "إن  1962الجد2د ال�عد االجتما¬� لالmسان �عTU  االعت�ار. وهنا 2قول ج/ل�انوف(

� ظل األ2ديولوج/ا الجد2دة 2جب أن ال 2كون إعداد مزالج 
رمز إصالح علم النفس ! 

� المؤسسات الس/
 ! ýط/ة، �ما هو جار IJكولوج/ة المعا"ة،  لدراسة االنع�اسات ال

" (عامود,ما تنظ و�ن  .)2001/م العمل لدراسة علم النفس االجتما¬�

االجتماع/ة    أغفللقد   وط  IJال  �Ñاالنع�ا النفس  السلوك   وأثرها علم  ̧�ن  تك  �
 !

الماركس/ة  اساس   cع و7ناءە  النفس  علم  اصالح  حاول �ارن/لوف  وقد   . �
االmسا+ 

� معه�اب ممن �انوا 2عملون  واستطاع ان Áستقطب نخ�ة من ال�احثTU  الش
د علم  ! 

االجتماع/ة �جامعة موسكو   العلوم  � �ل/ات 
 ! او  ارت/موف,    امثال،النفس �موسكو 

هم. وقد تمكن عدد من   T9لور�ا, ليون�/ف, جوجماروف وغ ,  �Õف/جو س ,  TUدو��7ن

� المجاالت 
ە اw اف�ارهم وتحل/التهم العم/قة !  � تلك الف89

  ال�احثTU  من لفت االنظار ! 

  .لوmسÕ� و7اسوف وف/جو سÕ� مثل �المختلفة لعلم النفس � 

) �Õسmلو� IJm مؤلفات،) عدة  1935لقد    T9تطور التفك" , " T9اهمها "التذكر والتفك

. اما   �Ñم/دان علم النفس الرو �
 ! T9صدى كب  TUتابQعند التالم/ذ", و�ان لهذين ال

 من المؤلفات 1932-�1892اسوف (
�
االسس العامة لعلم  " اهمها،) فقد كتب عددا

,  النفس لدى  "  االن��اە  2لفت  ان ما  الس/كولوج/ة لالطفال".  المالحظات  "ط��قة 

  T~الوسط الذي 2ح �
وتلك خاص/ة   ف/ه،�اسوف هو نظرته اw االmسان كعضو فعال ! 

� ال0ائنات الح/ة. 2قول �اسوف: " ان  
    االmسان،عندە يتمT9  بها عن �ا!8

�
  للحيوان، خالفا

ب يتك/ف  وانما ال  فقط,  الب¨ئة  مع  عليها 2  نفسه  ە  T9تأث خالل  من  معه  الب¨ئة  ك/ف 

� مجرى عمله �مساعدة ادوات العمل المصنعة
̧�له لها !    .  "وتح

  TUأساس العالقة المعقدة والوث/قة ب cتطور النفس ع �
لقد صاغ �اسوف نظ��ته ! 

وال  الموروث   ، � والبي~*  � LMالبيولو  :  TUواالجانب الوراثة  أن   L9واعت هما مك�سب،  لب¨ئة 
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ذان 2حددان تطور ال0ائنات الح/ة العل/ا عامة، واإلmسان خاصة. ووجد  العامالن الل

 
�
 ما لم يؤخذ هذان العامالن معا

�
 سل/ما

�
أن من غT9 الممكن فهم عمل/ة التطور فهما

 .�عTU  االعت�ار، و�تحدد دور �ل منهما فيها

L االتحاد السو 
Yk علم النفس L

yZفي: 

L علم الن س|L ونظ{�تةل"ف س"ميون"فيÓش ف"جو×
Ykفس  

)  �Õف/جو س س/ميون/في�ش  ا�L9    )،1936- 1896ل/ف  مؤسس   L92عت الذي  وهو 

  �
� اورشا وmشأ ! 

ة السوفي/ت. ولد !  � ف89
 ! �Ñعلم النفس الرو �

 ب/الروس/ا،المدارس ! 

� مدارسها. مال ف/جو سÕ� اw دراسة اال 
 ! 

�
� مطلع ح/اته معلما

دب وقد قرأ  عمل ! 

� عمل  سبT9 وكتب تحل/ال س/كولودرس بوشكTU  وشك
 العمالهم الفن/ة ! 

�
  أطلق وج/ا

� جامعة موسكو وقد عمل مع  
 ! �Õعل/ه اسم "س/كولوج/ة الفن". درس ف/جو س

� هذا المعهد مع لور�ا  
 ! �Õمعهد علم النفس �موسكو. الت©8 ف/جو س �

�ارن/لوف ! 

ە المجموعة  الدور الق/ادي. وقد ساهمت هذوليون�/ف فكّون مجموعة �ان له فيها 

� تحد2د مع
   .)2001الم ومصT9 علم النفس الروÑ� (عامود,! 

  

  

  

  

  
  

 ( L|ف"جو×س)  
  

ان   الس/كولوج/ة و�رى  الناح/ة  الفنون �ما ذكرنا من  لقد اهتم ف/جو سÕ� �دراسة 

 L9ع ماد2ة  ص�غة   � الف~  االنتاج   �
 ! 2ك�&�  موضو¬�  اجتما¬�  ش�ل  هو  االنفعال 

االوس  � الف~  الخاصة. فهو 2عتL9 االنتاج  اجتماع/ة يتم عن ط��قها   داةائط االشار�ة 

�ولوج/ة   T9ات ف T97̧ة بتغ ̧�لها اw حاالت نفس/ة مصح اعادة ص/اغة االنفعاالت وتح
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̧�اء  .عم/قة االس االطفال  عند  والنف&�  الجس¤�  النمو   �Õف/جو س �حث  كذلك 

،  Öواهتم �ف  والمر  .
�
 والمتخلفTU  عقل/ا

�
� مجال  ئة االطفال المعوقTU  حرك/ا

وعمل ! 

7 ال89 النفس  7وي". علم  ال89 النفس  "علم  �عنوان   
�
فألف كتا�ا من    وي  �عدد  وقام 

 �
  :اال�حاث استطاع ان Áس�نتج منها اآل+8

   ف علم النفس عن دراسة المش�الت السلوك/ة الهامةÜ2 �¬إن تجاهل الو

� العالقا
 .ت الpس/طة لل0ائن ال»� مع عالمه المح/طو�حÜ اهتمامه ! 

 /إلقامة س/كولوج �Þوالس �الو¬ �
ة خال/ة من هذا المفهوم مثلما هو  إن ن© 

  " الو¬� النفس �دون  تعبT9 ف/جو سÕ� نفسه    –حال "علم  �   –حسب  2ع~ 

� ال تظهر  � دراسة االستجا�ات ال~8
حرمان الط��قة من أهم وسائل ال�حث ! 

المجردة، �الحر�ات     TUالمللع االستجا�ات   �cالداخ وال0الم  مجة  الداخل/ة  L9

̧ح أمر  والمخططة. فدراسة االستجا�ات ا � ت�دو بوض لظاه��ة والخارج/ة ال~8

 �
 .غT9 ذي شأن ح~8 أمام أ`سط مش�الت السلوك اإلmسا+ 

   سان وسلوك الحيواناتmسلوك اإل  TUاف �الخطوط الفاصلة ب إن عدم االع89

�ولوج/ا عc 2فتح ال�اب أمام طغ/ان علم األح  T9علم االجتماع، والف cاء ع/  

2درس اإلmسان  سلوك  و�صبح  النفس.  �    علم  ال~8   TUوالقوان الQ/ف/ة  بنفس 

 .2درس بها سلوك جميع الحيوانات

  �
 ! 2دور  ال�حث  2جعل   � LMالس/كولو االهتمام  دائرة  من  الو¬�  اس��عاد  إن 

�  الحلقة البيولوج/ة و�قود
  .إw نتائج خاطئة عن السلوك اإلmسا+ 

� واالجتما¬�   ل/دي غ/اب ال�عدلقد الحظ ف/جو سÕ� عc علم النفس التق
  التار�» 

� تناوله للوظائف النفس/ة  
و�رى ان الوظائف النفس/ة العل/ا عند االطفال    العل/ا،! 

العدد   مفهوم  وmشوء  والتصور  واالستدالل  والQتا�ة  والقراءة  والرسم  �ال0الم 

من  الحساب/ة،والعمل/ات   اال  تدرس  �   لم  ال~8 العمل/ات  زاو�ة  ومن   �Þ/الطب   جانبها 

جو سÕ� ان سلوك االmسان هو نتاج عمليتTU  ). و�عتقد ف/2001تتألف منها (عامود,

 :مختلفتTU  من التطور النف&� 
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 :Ýًاو  L_̂لإل¦ساناالرتقاء البيولو. 

 L
Ykالثقا L

YMالتطور التار� :
[
 .لإل¦سانثان"ا

   TUمستقل  TUتمثالن خط  TUالعمليت  TUوالخلط ب¨نهما هو ان هات �
� التطور االmسا+ 

 !

� ازمة علم النفس الطفل.  الس
 ! �Ñب االساp  � LMال�حث الس/كولو �Õو�حدد ف/جو س

  �Õالذي 2حدث ضمن س/اق التطور العضوي. يركز ف/جو س �
� دراسة التطور الثقا! 

 !

� التطور  
،عc الدور الحاسم الذي 2قوم �ه التار�ــــخ االجتما¬� !   و�جدە ممثÏً   النف&�

المجتمع و�طورە مما اسماە "ادوات   ف/ما  ءة اشارات" �اللغة والQتا�ة والقرا -يKتجه 

: ). و�قول  2001والحساب(عامود, �Õست    ف/جو سÃالمجتمع هو    الطب/عة،ل وانما 

� المقام االول كعامل محدد لسلوك االmسان 
 .  الذي 2جب ان ينظر ال/ه ! 

� عام  
� سن  ف/جو سÕ�  IJm    1929و! 

مقاåً �عنوان "تطور األش�ال العل/ا لالن��اە ! 

� عام  
األداة واإلشارة". وخالل عا��  أعق�ه �مقال آخر حول "  1930الطفولة". و! 

كتب مؤلفه "تار�ــــخ تطور الوظائف النفس/ة العل/ا" الذي لم يIJK   1931و   1930

� عام 
 ."اللغة التفكT9 و ظهر كتا�ه " 1931إال �عد وفاته �أ�Ç9 من عقدين. و! 

� دراسة الKشاطات النفس/ة  
 ! �Õالعل/ا،من خالل هذە االعمال 2ظهر منهج ف/جو س 

� والذي اسماە ا  ~�̧ . 2جد ف/جو سÕ� ان العمل/ات النفس/ة العل/ا    -لمنهج التك � L~التج��

� ال�دا2ة اجتماع/ة  
داخل/ة و�قصد �ذلك   نفس/ة،ثم تصT9 ف/ما �عد    خارج/ة،تكون ! 

ا الوظ/فة  تظ ان  بTU   لنفس/ة  عالقات  ش�ل   cع اw   الناس،هر   
�
تدر�ج/ا تKتقل  ثم 

 لنظ��ة ف/جو 
�
 سÕ� فان العمل/ات النفس/ة عند  الداخل وتصبح ذات/ة وخاصة. وفقا

المKشأ   اجتماع/ة  ال�دا2ة  منذ  التطور    والش�ل،االmسان ¡�  مجرى   �
 ! تك�سب  ثم 

 .) 2001ش�ل العمل/ات الفرد2ة الداخل/ة (عامود,

� حTU  2ذهب ب/اج/ه وأت�اعه  االطفال،عمل/ة ال0الم لدى  ف/جو سÕ�  �ما و7حث
ف© 

، ثم 2صبح إw أن �الم الطفل (والوظائف النفس/ة األ 
�
� طورە األول فرد2ا

خرى) 2كون ! 

، و�جد   � الطور األخT9 إw �الم اجتما¬�
 يتحول ! 

�
 فش¨ئا

�
 حول الذات، وش¨ئا

�
متمركزا

)، وهما مرحلة �ل أن 2صب السلوكيون أن ال0الم 2مر �مرحلتTU  ق
�
ا T9أي تفك) 

�
ح داخل/ا
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�االتجا يتطور  ال0الم  أن   �Õف/جو س 2قرر  الهمس،  ومرحلة  ̧�ت  المعا�س  التص ە 

  
�
، ثم 2صبح متمركزا

�
 اجتماع/ا

�
� المرحلة األوw يتخذ طا�عا

. ف©   TUالسا�ق  TUلالتجاه

 (عامود,
�
� السنة السا�عة من عمر الطفل 2صT9 داخل/ا

 .)2001حول الذات، و! 

   ل نمو ال8الم عند ف"جو×س|L مراح

 Lwال  ---------¸الم متمركز حول الذات -----------  ¸الم ذو طابع اجتما¸ Lم داخ�   

ولقد أشار ف/جو سÕ� إw هذا الخالف �قوله: "و�ختلف التصور الc0� لنمو ال0الم  

التخط/ الذات. وتصورنا  المتمركز حول  ال0الم  لدور   �êالذي 2ع  T9للتفس  
�
ê� وفقا

: ال0الم االجتما¬� أوåً، ثم ال0الم المتمركز حول الذات،  لهذا ا �wالنحو التا cلنمو ع

 �cثم ال0الم الداخ  �و�ناقض هذا الموقف الذي ن�بناە، من ناح/ة، التصور السلو6 .

التتابع   أخرى،  ناح/ة  ومن   .( �cالداخ ال0الم  الهمس،   ، �
الصو+8 (ال0الم  التقل/دي 

ب/اج/ه تصور   �
 ! التف  التطوري  وال0الم  (من   ، T9التفك � خالل 

 êالاللف  �Þالالواق  T9ك

 و 
�
̧ع اجتماع/ا � المتمركز حول الذات إw ال0الم المطب

 ."التفكT9 المنط©8

7/ة والتعل/م تهدف اw ا�ساب االطفال التج�7ة   � ال89 �ما و�رى ف/جو سÕ� ان عملي~8

� تتضمن االدوات لغة,الرموز, الجداول...) والمعلومات  شارات (الاال -االجتماع/ة وال~8

والمهارات. و�عتقد ف/جو سÕ� ان عمل/ة اس�/عاب الطفل للتعلم ال تتم �صورة آل/ة  

ة مثلما يرى ب/اج/ه  او تلقائ L9وات�اعه،/ة اثناء مواجهة الطفل لعنا" التج�7ة والخ 

و نتاج النف&� ه   وانما عL9 توسط ال�Qار وتدخالتهم وتوجيهاتهم. و�رى ان التطور 

� 2ق/مها الراشدين مع الطفل منذ اللحظات االوw لوالدته. اذ ان الراشد   العالقة ال~8

ة  L9الطفل (عامود, االجتماع/ة،2مثل المجتمع والخ w2001وهو المؤهل لنقلها ا(. 

 �Õلف/جو س 
�
فان التعل/م هو ع�ارة عن mشاط اجتما¬� ت�7وي يتوالە ال�Qار من   وفقا

تج نقل  للتطور اجل   �Ñاالسا ط  IJال هو  التعل/م  ان   � 2ع~  هذا  الصغار.   wا ار7ــهم 

ون ما اطلق عل/ه "منطقة التطور الق��ب" . وقصد بهذا  
õ
. فهو 2ك المصطلح  النف&�

ضه ن � تع89 � قدرة الطفل عc حل المش�الت ال~8
� التحسن !    �/جة المساعدات ال~8
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ال�Qار   يواجه مش�لة  له،2قدمها  الطفل عندما  ان  المسائلة و�قوم    و�عتقد  � حل 
 !

� المستق�ل س/قوم �حلها او ما Áشابهها �مفردە
  .الراشد �مساعدته فانه ! 

2عو  العمل/ة  هذە  نجاح  ان   �Õف/جو س �قدرات  و�رى  الراشد  ودرا2ة  معرفة   wا د 

 امتدت معارضة ف/جو سÕ� ل�شمل مسألة أخرى  الصغار. ومن هذە القاعدة أ
�
2ضا

� علم  ذات أهم/ة نظ��ة وتطب/ق/ة، و 
� شاع استخدامها !  ¡� مسألة االخت�ارات ال~8

� يرى   النفس. فمن المعروف أن االخت�ار هو مجموعة من األسئلة أو المش�الت ال~8

 سÕ� نها تقÃس مستوى القدرات العقل/ة عند فئة من الناس. و�رى ف/جو واضعوە أ

علومات  أن اإلجا�ات عc الQثT9 من األسئلة تعتمد عc ما ا��س�ه المفحوص من م

 cع 
�
ات. و�ن العجز عن تقد2م إجا�ات صح/حة ال 2عتL9 �حد ذاته دل/Ïً �اف/ا L9أو خ

  2ظهرونه �قدر ما هو ن�/جة لعدم ضعف هذە القدرة أو تلك عند المفحوصTU  الذين  

أو   المعلومة  َ�ْعُد  �خطأ ا��سابهم  القول   wإ و�خلص  السؤال.  يتطلبها   � ال~8 ة  L9الخ

المفحو  بناًء الح�م عc هؤالء  يتخذ �حقهم  الذي  القرار  وأترابهم، و7تعسف    TUص

� االخت�ار فقط(عامود,
 .)2001عc درجاتهم ! 

ح ف/جو سÕ� إ جراء دراسات متعددة ومتنوعة، واستخدام  وك�د2ل لهذە الط��قة اق89

� األوw الQشف عن    تجارب مختلفة فيها، مع
تطبيق التج�7ة الواحدة مرتTU  يتم ! 

2 � �  حجم المساعدة ال~8 حتاج إليها المفحوص (الطفل) لحل المسائل والمش�الت ال~8

المفحوص عc حل نفس  الثان/ة فتخصص لدراسة قدرات  يتضمنها االخت�ار. أما 

).  2001ئل والمش�الت �صورة مستقلة و7دون مساعدة من أي طرف(عامود,المسا

ق��ب  و�عتقد ف/جو سÕ� أن هذا اإلجراء 2مكن ال�احث من تحد2د منطقة التطور ال

� قدمت   عند المفحوص عن ط��ق معرفة استفادة هذا األخT9 من المساعدات ال~8

� استخد � المرة األوw، وتمثله للوسائل والطرائق ال~8
مت خاللها و�م�ان¨ته عc  له ! 

� المرة الثان/ة (ع
 .)2001امود,نقلها وتعم/قها ! 

العميق النظر والتفكر  اف�ار ف/جو سÕ�  ستد¬�  . و¡� من دون  ما زالت وال زالت 

العال¤�   النفس  وعلم  الروÑ� خاصة  النفس  علم  توجه مسار  ان  استطاعت  شك 
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� رؤوس  `ش�ل عام. ان ف/جو سÕ� رغم عمرە القل/ل اال انه است
طاع ان 2غرس اف�ارە ! 

ا  T9وغ الروس  المفك��ن  من   T9ثQالعلوم  ال م/دان  ونمو  تطور   �
 ! ساعد  مما  لروس 

نظ�   السلوك/ة.  ان  و7حق  نرى  اw  اننا  �حاجة  االجتماع/ة  التار�خ/ة   �Õف/جو س �ة 

للمجتمعات   القرب  ق���ة �ل  النها  العميق  ا�Ç9    الجمع/ة،ال�حث  تكون  قد  و¡� 

� بK/ت عc الفرد2ة. و�  مالئمة لمجتمعنا  � من تلك النظ��ات الغ�7/ة ال~8 L+مكن  العر

� مجتمعنا وكذلك 2
ح وتفسT9 السلوك !  IJل �بناء محك نف& �

مكننا االفادة منها ! 

  .بناء مقايÃس واخت�ارات للقدرة العقل/ة عc اساسها
  

 L
Yw Y وعلم النفس س.- -Åش رو?ي}شتÓليون"دوفي   

النف علم  رواد  من    TUشتKرو7ي  L9علم 2عت معالم  تحد2د   wا الذين سعوا  الروس  س 

 �
. ولد !  �Ñالرو ̧�ات  النفس  � ثان

 ! 
�
� المان/ا ثم عمل مدرسا

 مدينة اودÁسا ودرس ! 

   أصبحاودÁسا. ثم  
�
� جامعة اودÁسا. و7عد ذلك عTU  استاذا

� قسم الفلسفة ! 
 ! 

�
ا محا" 

� عام  
7/ة الوطن/ة. !  � معهد ال89

� قسم علم النفس ! 
عد2دة كتب مقاالت    1922! 

: االسس الفلسف � اال�دا¬�
�  من اهمها " م�دأ الKشاط الذا+8

7/ة المعا"ة" . و!  /ة لل89

ف عc قسم علم النفس  انتقل اw مدينة سانت �طرس بورغ. و   1930عام   I°قد ا

امثال   النفس  علماء  من  مجموعة  2ضم  �ان  الذي  7/ة  لل89  سن"  T9غ" معهد   �
 !

7̧ليKس�ا2ا, ن/كي�ي , ل  TUل T9ش/ف, مÃهما: م/اس  TUة ألف كتاب � تلك الف89
هم. !  T9نا وغ

  . (1940)""اسس علم النفس العام  )،1935"اسس علم النفس" (

  

  

  

  

  
  

) L
Yw Y   س.- -Åرو?ي}شت (  
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� نمو وتطور علم النفس  ان مؤ 
،لفات رو7يKشتTU  ساهمت !  �Ñواهم ما كتب    الرو

", "التفكT9 وطرائق التدر¢س س",  اسس وطرائق تطور علم النف" ,""الوجود والو¬�

 .""مش�الت علم النفس العام

� العد2د من مجاالت علم  
 !  TUشتKشاط  �ما    النفس،لقد �حث رو7يKواهتم �مفهوم ال

 :عن/ه هذا المفهوم �الKس�ة له هولدى االmسان وما �ان 2

   و�تفوق واآللة  الحيوان  عن  اإلmسان    T9يتم و7ه   ،
�
حÜا الذات  mشاط  أنه 

 .عليهما

  ̧ع، و ورة، مادي وواقÞ� وذو محتوى،  أنه تفاعل الذات والموض  Üلذا فهو، �ال

 
�
 أو متوهما

�
 أو صور�ا

�
 .ولÃس رم��ا

  أنه 
�
 .mشاط م�دع دوما

 ن استقالQشاط مستقل، ولm أنه  ، T9مع تعاون الذات والغ 
�
ليته ال تتعارض أ�دا

ك ألفراد المجتمع  .وال ت�نا!  مع الKشاط المش89

� وجهت اw رو7 � إقامة علم وÜ7ف النظر عن االنتقادات ال~8
, فإن إسهامه !   TUشتK

� واضح، و  ̧�ر هذا النفس عc أسس جد2دة داخل االتحاد السوفي~8 � تط
مشاركته ! 

 . )2001¤� أمر ال ير!8 إل/ه شك (عامود,العلم عc المستوى العال
  

 Lعلم النفس الرو� L
Yk سهاماتهßش لور�ا وÓسندر رومانوفيÑال 

� جامعة �ا1977-1902درس وتعلم لور�ا (
 فيها،زان. ثم توجه اw موسكو وعمل  ) ! 

االنفعاال  ̧ع  موض لور�ا  �حث  لقد  النفس.  علم  معهد   �
ليون�/ف. �ما !  �مشاركة  ت 

� معهد علم النفس. وتعرف لور�ا عc ف/جو 
 ! 

�
   سÕ� وعمال معا
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  ) الÑسندر رومانوفيÓش لور�ا(

� مقال لهما �عنوان " موجز    ألوللقد ظهر mشاطهما العل¤�   
السلوك"    تار�ــــخمرة ! 

� علم  1930عام  
, هذا المقال سÞ اw تجس/د م�دأ الحتم/ة االجتماع/ة والتار�خ/ة ! 

 �Õعنوان "االداة واالشارة" وف/ه وضع اال   النفس. وكتب لور�ا وف/جو س� 
�
ثنان كتا�ا

العل/ا. وضمن   الKشأة االجتماع/ة للوظائف النفس/ة  قواعد نظ��ه وعمل/ه لمش�لة 

الذي ينجز ف/ه اإلmسان mشاطه    وف/غو سÕ� لور�ا    هذا اإلطار الحظ الوقت   �
أنه ! 

�مساعدة األدوات   العمc� بواسطة األدوات الماد2ة اإلنتاج/ة، يتحقق mشاطه النف&� 

والث  �Mالرو �اإلنتاج  اإلشارات. ومن  الخاصة  منظومة متنوعة من   �
 ! المتمثلة   �

قا! 

 ضمنها، وأهمها اإلشارات ال0الم/ة (اللغة). وهذە ا
�
 اجتماع/ا

�
لمنظومة تحمل طا�عا

األج/ال   mشاط  خالل  وطورها  صنعها  الذي  هو  ي  IJpال فالمجتمع   .
�
وتار�خ/ا

   Üح
ُ
ستعمل كوس/لة لتجمع الناس واتصالهم �عضهم بالمتعاق�ة. و¡� ت

ُ
�عض. و 

ته لل�Qار وامتال�ه لها   I°ومع استعمال الفرد منذ طفولته لها أثناء معا 
�
 فش¨ئا

�
وش¨ئا

 wتتحول إ    wالنها2ة إ �
، األمر الذي يؤدي !  � LMشاطه الخارm وسائل 2متلك بواسطتها

�اإلmسان، �  الخاصة  الوس/ط/ة  النفس/ة  العمل/ات  والتذكر   ش�ل  اإلرادي  االن��اە 

ال  T9والتفك  �
(عامود,المنط©8 الخ  عمل/ة  2001مجرد...  لور�ا  و7حث    التذكر، ). �ما 

 و 
�
� ال�دا2ة خارج/ا

. وان الوظائف النفس/ة العل/ا ت�ش�ل  ووجد ان التذكر 2كون ! 
�
ا I°م�ا

  wا 
�
عc هذا النحو ح/ث ت�دأ من الخارج ومع الموضوعات الماد2ة وتتحول تدر�ج/ا
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وهو   واالشارات.  الرموز  �مساعدة  األم    2قول: الداخل  بîشارات  الطفل  فعل  "ي�دأ 

� هذە المنظومة 2ق  وأوامرها، و�Kتí� بتغT9 وجهة نظرە
سم الفعل  أو �حر�ات 2دە. و! 

� بK/ة الفعل هذە تتوضع مصادر الفعل  
: أّم ت�دأ الفعل، وطفل �2مله. و!   TUاثن  TUب

 . "اإلرادي

الطفل 2خ فان  لور�ا,  لرأي   
�
ثم  المقصود هنا ووفقا ال�دا2ة,   �

 ! االم  لتوجيهات  ضع 

Áستخدم �المه الخاص كوس/لة توجه سلوكه وتنظمه. و7اإلضافة إw دراسة  ش�ل  

العل/ا وتطورها عند اإلmسان عL9 مراحل ح/اته قام لور�ا �دراسة  الوظائف النفس/ة  

� تحدد مضمون للتحقق من صحة الفرض/ة القائلة �أن   وط االجتماع/ة ¡� ال~8 IJال

الو  عا��  تلك  خالل  ج��ت 
�
أ  � ال~8 الدراسة  وهذە  الداخل/ة.  وK7يتها    1930ظائف 

� تهدف إw معرفة ا 1931و � االتحاد السوفي~8
� الخصائص  ¡� أول دراسة ! 

لفروق ! 

� أحد أر�ا
ف النفس/ة بTU  الناس الذين يKتمون إw ب¨ئات ثقاف/ة متفاوتة. فقد تّمت ! 

�  جمهور�ة أوز7كستان 
ظّل ظروف اقتصاد2ة واجتماع/ة ح/ث �ان الناس 2عÃشون ! 

نت هذە الدراسة من الوقوف عc قدرات عينة تمثل ذلك  
õ
. ولقد مك

�
متخلفة جدا

2ضم الذي �ان  الزرا¬�    المجتمع   � LMاإلنتا mشاطهم   �
 ! Áستخدمون    TUأمي  åًرجا

mساء   2ضّم  �دائ/ة. �ما  أسال/ب  الpس/ط  ومغلق.  والرعوي  خاص  عالم   �
 ! 2عشن 

 فالتفكT9 عند أفراد ا
�
 وصور�ا

�
 محددا

�
. وهذا ما دللت عل/ه    لعينة 2حمل طا�عا

�
خالصا

� �انوا يواجهونها أثناء حل مسائل ال تتطلب م 7̧ات ال~8 نهم سوى القدر  تلك الصع

 �
وعc الرغم من   األد+  من التج��د والتعم/م والمرونة الذهن/ة وال�سلسل المنط©8

اتها لم تكن غ���ة عن ب¨ئتهم، إال أنهم لم يتمكنوا أن عنا" تلك المسائل وموضوع

� �انوا 2حملونها عنها إw التعامل   من تجاوز انط�اعاتهم الحس/ة حولها أو الصور ال~8

أسا  cأو مختلفة.  معها ع كة  2فرقها من صفات وخصائص مش89 أو  ما 2جمعها  س 

األ أن 2ضعوا  اللون ف�دل  منها تموجات  فئات تجمع �ل واحدة   �
 ! وتدرجاته    لوان 

� فئة ثان/ة...وهكذا)، أقاموا  
 !  Üفئة وتدرجات اللون األخ �

(تدرجات اللون األحمر ! 

فصل ح/ث  الحس/ة،  الح/ات/ة  تهم  L9خ حسب  لأللوان  عن  تقس/مهم  تدرج  وا �ل 



 

104 

فعز  لديهم.  ومعروف  مشخص  ̧ع  �موض ر7طه  ط��ق  عن  األخرى  لوا  التدرجات 

ها 2مثل، حسب تصورهم، لون تدرجات اللون األخÜ  �عضها عن �عض ألن أحد

� فصل ال�7يع، واآلخر 2مثل لون أوراق أشجار معينة...الخ
   العشب ! 

� ظل ا
وط االجتماع/ة ومن يرى لور�ا ان الخصائص النفس/ة االmسان/ة تتكون !  IJل

الناس. وال  2مارسه  الذي  الKشاط  �    خالل  ال~8 البيولوج/ة ¡�  العوامل  ان  لور�ا  يرى 

̧ع ما من الناس. لقد سعت ا�حاث لور�ا اw ابراز  تقر  ر مستوى تلك الخصائص عند ن

� الح/اة النفس/ة    لألدواتالدور الحاسم  
 لإلmسان واالشارات ! 

�
. واالmسان يتطور وفقا

� الثقالتطور ه
. �ما واهتم ذە االدوات واالشارات وذلك من خالل الKشاط التار�»  �

 !

لل الدماغ/ة  اآلل/ات  و7حث  االخت�ارات  لور�ا  من   
�
عددا ووضع   �

االmسا+  Kشاط 

 .)2001ل�شخ/ص االضطرا�ات النفس/ة الناجمة عن اصا�ات الدماغ (عامود, 

وخا وخارجها  روس/ا   �
 !  T9اق�ال كب لور�ا  اف�ار  القت  تعلقت  لقد   � ال~8 اف�ارة  صة 

وس/ك T9الن" � L~̧ع علم النفس العص   ." ولوج/ا�موض
  

 (1979 -1903) االجتماLw الL�Ñ ن"كوالKفيÓش ليونÓ"ف وال}شاط 

اهتمامات   من  ق���ة  اهتماماته  فقد �انت  لليون�/ف  �الKس�ة  درس    لور�ا،اما  وقد 

� معهد علم النفس �موسكو 
. قام ليKت/ف  االنفعاالت. وعمل مع ف/جو سÕ� ولور�ا ! 

  �
� اسهمت !  وقد �حث   .تقدم علم النفس الروÑ� �العد2د من التجارب واال�حاث ال~8

النف � االشاري الKشاطات 
التوس/ط االدا+8 ا�حاثه عc فكرة   �

س/ة �التذكر واعتمد ! 

 �Õدراسة    الذا�رة،لقد ألف ليون�/ف كتاب �عنوان " تطور   .الذي نادى بها ف/جو س

  .1928/ة العل/ا" عام تج��®/ة للوظائف النفس

 :التال/ةل المواضيع  لقد تمحورت ا�حاث وتجارب ليون�/ف حو 

  �¬ش للنفس،التطور النوmأة الحساس/ة �صورة خاصة. 

  �
ون الKشاط وتوظ/فه للنفس،التطور الوظ/© 

õ
 .تك

 وتطورە �شأة الو¬m. 
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) L�Ñف ال"Óليون (  

  

ليون�/ف:"ان   عالم    الطفل،2قول   �
 ! بpساطه  ي�ج  ،ال  IJpالناس    ال 2خله  وانما 

فون عل/ه ف/ه IJ¢هذا العالم , و wالمح/طون �ه ا" (Леонтьев А. Н.1959). 

تما¬� ال 2مكن ان تتكون وظائف الو¬� او سمات  و�عتقد انه من غT9 الKشاط االج

  .الشخص/ة االmسان/ة
 

  

 :الخالصة

علم   شمما    النفس،ان  �  ك ال  وتطور  تقدم  جهود ف/ه  �فضل  وذلك  ة  T9صورة كب

Ïً�̧ من ح/اتهم ي�حثون و   ط
�
مساهمات الQثT9 من العلماء والمفك��ن الذين قضوا وقتا

�ة،جوانب النفس  IJpمن    ال T9العلماء �اختالف اعراقهم واوطانهم  ونجد ان عدد كب

السلوك ومحاولة   النفس ومح�ات لتفسT9 وفهم  تمكنوا من بناء مفهوم عام لعلم 

� هذا المقام اذ mش/د    وأننا   ض�طه. 
� بناء هذا العلم ! 

�مساهمة علماء النفس الروس ! 

̧�رە   � والمال   ألننا وتط
ال0ا!  العلماء لم تحصل عc االهتمام  اف�ار هؤالء  ان  ئم  نرى 

حاجز   لوجود  ا�/ة،وذلك  نظ��ات   االش89 تجاە   
�
غ�7/ا  

�
توجها اليوم  نجد  اننا  ورغم 

ولور   �Õف/جو س روس/ة كنظ��ة  ان نفس/ة   cع 2دل  هذا  فان  هم  T9وغ حاجز    �ا 

 وان �ان  
�
ا�/ة �ان وما زال موجودا . االش89

�
ان معرفتنا لما قدمه العلماء الروس    وهم/ا

� م/دان علم النفس وخاصة االت
� االجتما¬� 2عطينا القدرة عc مراجعة  ! 

جاە الثقا! 

  االجتماع/ة، قد تكون بK/ت عc الفرد2ة واغفلت الجوانب    قائمة،نظ��ات نفس/ة  
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م  �
تعا+  زالت  ما  المش�الت  و7ــهذا  لمختلف  المالئمة  الحلول  اعطاء   �

 ! العجز  ن 

� مجال الق/اس النف&� 
 .السلوك/ة والنفس/ة وخاصة ! 

� االجتما¬� والذي نادى �ه ف/جو سÕ� قد من هذا المنطلق نجد ا
ن االتجاە الثقا! 

 لمجتمعنا  
�
 مالئما

�
 نفس/ا

�
،2كون مح�ا � L+العر    � الب¨ئة و�عتمد   أثر عc  والذي هو مب~ 

  
�
ا T9ال�عد عن  كث النظ��ة �ع/دة �ل  العالقات االجتماع/ة والثقاف/ة وفكرة هذە   cع

الجا  وأننا الفرد2ة.    wا �Õنظ��ة ف/جو س �
 ! T9شm العقل/ة ال�شخ/ò� للقدرات  نب 

� مجتمعنا  
 لبناء اخت�ارات تقوم عc ق/اس ذ�اء االطفال ! 

�
الذي 2مكن ان 2كون اساسا

 � L+العر.  
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 المصادر  

7وي، مكت�ة األنجلو الم�Üة، القاهرة،    . 2002(آمال)  دقوصاأبو حطب (فؤاد) علم النفس ال89

 . الط�عة السادسة

ع  .  2005  ،(جنان سع/د)  الرحو   �
 ! الط�عة  أساس/ات  لبنان،  للعلوم،  الع�7/ة  دار  النفس،  لم 

wاألو. 

( T9و .  2003(عماد ع�د الرح/م)،    والزغلول الزغلول (رافع النص IJدار ال ، �
ق  علم النفس المعر! 

 IJKعمان، األردن،والتوز�ــــعلل ، wالط�عة األو. 

�ة    -  : التعلم (دراسة نفس/ة1977الغ��ب(رم��ة)،  T9ة، األ   )، مكت�ةتوجيه/ة–تفس�Üنجلو الم  

 .القاهرة، الط�عة السا�عة

 �Öالقاهرة ، مؤسسة األهرام، والمعلمعلم النفس  : 1983(حامد ع�د الع��ز)،   القو.  

وw، دار الفكر ـ عمان ـ اضطرا�ات ال0الم واللغة.، الط�عة األ . 2005 ،الزر�قات ع�د هللاإبراه/م 

  . األردن

  . دى الطفل، مركز اإلسكندر�ة للQتاب . اللغة والتواصل ل2005  ،أm&� محمد أحمد قاسم

�طرس  حافظ  ̧�م    .  2010  ،�طرس  التق   ! ات  استاذ    وال�شخ/ص محا"  الخاصة  7/ة  ال89   !

  القاهرة. جامعة  -الالصحة النفس/ة �ل/ة ر�اض األطف

. رهط.  . 2005  ،�ديع القشاعلة  �
� السلوك اإلmسا+ 

� علم النفس، كتاب ! 
  جولة ! 

�  . زوا2ا  2008  ، �ديع القشاعلة
̧�ر !  اسالم/ة من وجهة نظر س/كولوج/ة. مركز اال�حاث والتط

  النقب حورە. 

القشاعلة �   .  2008  ،�ديع 
الثقا!  �المب~   وعالقتها  ق/اسها  العقل/ة  مجلة  ال-االعاقة   . نف&�

  ال0ل/ة اال3اد2م/ة «احفا».  اضاءات. 

القشاعلة (�العL9 2008  ، �ديع  ال�دوي  الوسط   �
 ! والطالب  المعلم    TUب العالقة  مجلة  .  �ة). 

  الجامعه �ل/ة القاس¤� اال3اد2م/ة. 

وآخرون الرش/دي   T9مجلد  .  2000  ،`ش ـ  النفس/ة  االضطرا�ات   شخ/ص  الط�عة    1سلسلة  ـ 

̧�ت.  Qـ ال wاألو  

و  2003،وآخرونالدين)  م»�  (توق    IJKوال للط�اعة  الفكر  دار  7وي،  ال89 النفس  علم  أسس   :

 .الط�عة الثالثة األردن، عمان، التوز�ــــع،
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̧�ة والنفس/ة  .  1994  ،الخط/بجمال   7 � المجاالت ال89
 !  TUدل/ل للعامل �

تعد2ل السلوك اإلmسا+ 

  . واإلجتماع/ة

الحم/د   ع�د  و مع.  1990  ،الدين كفا!    وعالءجابر  النفس  علم    -   3جــ    - النف&�  لطب  اجم 

  . 961صفحة  

ل  (ملخص.  1427� 1426  الدامغ،خالد   اللغة  اخت�ارات  ات مادة  � محا" 
مستوى  ال�احث) ! 

  TUقسم إعداد المعلم� �
  . الثا+ 

 علم نفس النمو. الط�عة الرا�عة ـ عالم الQتب ـ القاهرة.  . 1980زهران،   مع�د السال حامد 

الدين    ). 1989رو7يKشتTU  س.ي.( �در  ترجمة   .
�
عقل/ا المتخلف  الطفل  نفس  عامود.  علم 

  .قدمش

  ، �
� الوق© 

 Ö1989را .  . T9شpعلم النفس. عمان. دار ال �
  مقدمة ! 

الولد المختلف (تع��ف شامل لذوي الحاجات الخاصة واألسال/ب    .  2004ر�م mشا�ة معوض،  

̧�ة المعتمدة)، دار العلم للماليTU  ـ الط�عة األوw). ال89  7  

وت، لبنان، الط�عة األو2003wم(م��م)، سل/ T9علم نفس التعلم، دار النهضة الع�7/ة، ب :.  

7وي،.  1999، سبع أبو ل�دە ̧�م ال89 7وي، الط�عةم�ادئ الق/اس النف&� والتقي/م    التق   األوw   ال89

̧�ة لتمكTU  ذوي اإلحت/اجات الخاصة األردن/ة، عمان المؤسسة الجامعة   . التنم

العزة،    � حس~  والنطق  .  م2001سع/د  ال0الم  و�ضطرا�ات  السمع/ة  الط�عة اإلعاقة    واللغة، 

wاألو .  

7/ة الخاصة. القاهرة. مكت�ة األنجلو الم�Üة.  . 1987عادل األشول،    موسوعة ال89

  ، �
̧�ر!8 :   .  1994ع�د هللا الط � فلسفة االتصال. حول/ات    فنومنولوج/ا االتصال الوجا¡�

دراسة ! 

̧�ت. 95رسالة ، ال �14ل/ة اآلداب، الحول/ة   Qجامعة ال ،   ، مجلس الIJK العل¤�

  تطور لغة الطفل، دار الفكر للIJK والتوز�ــــع.   . 1977،  ع�د ال��Qم الخال2لة وعفاف الل�اب/دي

أستاذ الصحة    . إضطراب الصمت اإلخت/اري (الت�ا3م) لدى األطفال  سل/مان. ع�د الرحمن س/د  

7/ة  Ͳالنفس/ة    جامعة عTU  شمس.  �Ͳل/ة ال89

� دول مجلس    . 1998  الع��ز، �ار، ع�د  ع�د الج
ندوة دمج األشخاص ذوي االحت/اجات الخاصة ! 

. ون االتع � L«/الخل  ó 4-2ال�ح��ن .  

 . تأه/ل ذوي اإلحت/اجات الخاصة  . 2008  ،وي اعاطف ع�د هللا �حر 

وت 5ونظ��اته، ط  ). التعلم1981عاقل فاخر ( T9ب ،  TUدار العلم للمالي ،. 



 

109 

� القرن  م). عل2001الدين ( ر �د  عامود،
�ن. مKشورا النفس !  IJتاب  ت العQالعرب، اتحاد ال  

  .دمشق

. الط�عةة األطفال غT9  س/كولوج/  . 2001  ،فاروق الروسان  TUالفكر للط�اعة    الخامسة دار   العادي

 . IJKوال  

،  Üال   . 2003فخري رش/د خ �
7/ة وعلم  الخت�ارات والمقايÃس !  األوw، دار    النفس، الط�عة89

، اإلمارات  القلم � L+الع�7/ة المتحدة، د .  

  Ü̧�م . 2000، فخري رش/د خ 7وي، جامعةالتق .  ،األمارات المتحدة  ال89 � L+د  

7/ة الخاصة. دار  1982  ،»� الس/د ع�د الرح/مفت ات/ج/ات ال89 . س/كولوج/ة غT9 العاديTU  واس89

̧�ت ـ ط  Q2القلم ـ ال  .  

األنجلو الم�Üة،   التفكT9 واللغة، ترجمة د. طلعت منصور، مكت�ة ). 1976ف/جو سÕ� ل. س ( 

 .القاهرة

(نا2فة ــــف)وقطا�� ـــ (يوســـ ــ/كولوج/ة2000  )،قطا�� ــ ـــ ــI و   : ســـ ــ ـــ وق للKـJــ Iــ ــ ـــ ، دار الـJــ �
ــ©  ــ ـــ التعلم الصـــ

wالتوز�ــــع ، عمان األردن، الط�عة األو. 

(نا2فة)،  وق للIJK النفس المدرÑ�  م: عل1999قطا�� IJعمان األردنوالتوز�ــــع، دار ال ،. 

  �&Kدار المعرفة الجامع/ة، اإلسكندر�ةالنفس ال  م: عل1990،  الحل/م)ع�د  (م ،  TU7وي للمعلم 89. 

 �w̧�ة، دار الفالح، دط، دت. محمد الخو   االخت�ارات اللغ

7وي، واته بناء  التع��ف �المق/اس والمفاه/م وأد  محمد ع�د السالم أحمد، الق/اس النف&� ال89

اتها الق/اسقايÃس الم  T97وي  ومم   . القاهرة، دت  ،الم�Üة مكت�ة النهضة  األول،، المجلد ال89

7وي. 2000، مندور ع�د السالم فتح هللا ̧�م ال89  . ،الط�عة األوw،دار الIJK الدوw� التق

طروح
�
جاع، ملخص أ ة لن/ل شهادة دكتوراە الدولة  منصور ع.، مش�لة استعداد الذا�رة لالس89

� علم النفس، جامعة موسك
  .1975و، ! 

  الخاصــة، مكت�ةاإلحت/اجات  لذويســ/كولوج/ة التخاطب  .  2006  ،محمد محمود النحاس

  . لو الم�Üةاالنج

 ،   أمراض ال0الم. القاهرة. مكت�ة مÜ.  . 1975مصط©  فه¤�

 T~صالح حاج 2ح  TU20067  ،مع ، معجم مصطلحات ال89  TUة الخاصة.  أ.دار الهدى كفر  . المع/

.  ق�ع  TUفلسط ،  

  م�Üة. علم النفس اللغوي. القاهرة، مكت�ة االنجلو ال . 1975نوال محمد عط/ة، 
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L ال
Yk سطور:  8اتب  

. �احث  د. �ديع ع�د الع��ز محمد الق � ومعالج نف&�
شاعلة أخصا+*

.  وشاعر،   TUفلسط �
� صحراء النقب ! 

  من موال/د مدينة رهط ! 

� عام  تع
̧�ة.  !  � مدارس مدينة رهط االبتدائ/ة والثان

سافر إw    1994لم ! 
� روس/ا االتحاد2ة والتحق �جامعتها الحكوم/ة  

مدينة سانت �طرس بورغ ! 
� علم النف   النفس، ودرس علم  

� علم النفس اللقب األول ! 
 ! �

س العام والثا+ 
.  وهو �احث وأ3اد¤2�  � L~علم النفس الط �

له عدة كتب    ال0ليÕ/K� والثالث ! 
7/ة.  وال89 النفس  علم   �

الدواو�ن  هو  و   !  من  العد2د  له   � فلسطي~  شاعر 
الصمت,   المطر، أنTU  ذا�رة    الهمس، عنفوان    �لمات، الشع��ة منها: صخب  

  النخ/ل. ح, عL9 نافذة الوطن , سعف وجع الرو 
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 تم �حمد هللا
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